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 [60 ممل ال ارقام 1

 ىلاعلل حك _ روحنا ىدو 0 ٌبوعبملا ىلع ءريصلاو د لل روما

 نسرتكا | هبتكيو هب يلاغتشا ىلع ىضم دقو مزح نا ىلإ موبلا دوعأ

 ناسحتسالاو يأرلاو سابقلا لاطيإ) يفةصخلم هلةلاسر مدقأل  «''ًاماع نبرشع

 ابلكو « ( م 1:5 ) ه 187+ ةنس سنوت يف اهيلع ترفع ( ليلعتلاو ديلقتلاو
 هد زت ةفحن تءاحنف يب رع نب ندلا يح طخ نمدتتل اهقلع« يمهذلا ماهإلا طخ

 . اهقلعمو اهغسانو اهفلؤع
 لدرا « ةماع واةصاخ تايتكم نم تفرع اهف ا تخأ نع تلا حلاو

 ىلع يم زع كلذ ”ثحف « '"' لئاطب لح رف سراهف نم يل نكمأ ايف ال ركذ

 يف هل ةلاسر قيقحتب اهتقلا هنع ةيفاو ةسارد ترثن ) ١و:.٠. )ه ١؟هو ةنس يف )١(

 . قشثمدب ةيمشامملا ةعيطملا (  ةباحصلا نيب ةلضافملا يف هتلاسرو يسلدنألا مزح نبا ) يباتك

 (ءالبنلا ريس ( نم ةخودنم نميلا نم هل ةمجرت ينتلصو ( م1905 هه ٠١د. ةنس يفو

 نددعلا يف 1 مم رش و اهل ت ثتمدقف ع نعنلا ماما هللا همحر ندلا كم ىو مامالا ةيتكم يف يهذلل

 . ةفيطل ةرشن يف اهتعرحأ ُم ) ةرثع ةسداسلا ةندلا ) يلرعلا يماعلا عمجلا ةلحم نم رشثاعلاو عمماتلا

 هتسأ ردب مأق دقو .( " 6 ٠ مقر )ةط وغةبتكم ف ظوفحف ( صخلملا هيل لصألا امأ (؟)

 ْ . ةيمالسالا ةمللا يف( مزح نبا ) ةدام ىظنا - ( ربيزداوغ )

 ةمالعلا ةيتكم يف عوضوم ا اذه يف مزح نبال بناتك نه ءزح ىلع تعلطا يكل

 نه( م5 15) وحن دعب ىلع ىسرملاب ماعلا هرمق يف روشاع نب رهاطلا دمع خيشلا يسنوتلا

 ْق نيعقاولا ساسلالاو ةريؤلا نع بارعالا ( باتك نم لوالا ءزجلا وه ءسنوت

 ريغ فاروأ هلوا نم عاض محض ءزجلاو , مزح نبال ) سامقلاو يأرلا لهأ بهاذم

 1 يمني , ةقدلا ىلإ ليمأ هطخو ةذرإلا هيف تثاع , ةليلق

 هتوقو هللا لوحي اندعو 0 : ىلاعت هللا هقحر دمحم وبأ لاق »

 م ا هاب « انركذ اه فامضأ ناكل ه انعبتت ول هللاتو ,هسفن حصن نمل ةيافك هيف ام

 - 2 « . نيملاعلا بر دمخا هلو قيفوتاا ىلاعت هللابو هنم ىوق'الا مبك رتو ... الصأ سايق
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 ٍ مم ) نيم زا (ُ ادوصخو يفب رعلا ثارثلا داورل اهحارخإو ام ةءانعلا

 نيا) يباتك ىلإ ميرككلا ءىراقلا ليحأ لب مزح نبا ةمحرتل انه ضرعأ الو

 ةيناثةعمطل همف رظنلا ةداعإ ددصل اأو تاونس نم دفن يذلا ) ىسلدناالا مزح

 لهأ ضعب ىلع سبتلا ىح مهغشو نيفااخلا فنع نم ةفيثك بحس طبحأ دقف
 مهفي ال لهاج نم ءاليو تنع يف ركفلا رارحأ لازامو ؛ هلطابس كلذ ىح ملعلا

 عروتال يتلا مهتالمحو نيبصعتملا بصعت نمنوناعي اولاز ام لبي« ىوه يذ ملاع وأ

 : رهط مكرم

 ةغللاةسردم ىف طشن ام هقفلا ةسردم يف ةرحبلل ةيناثلا ةثملا ىف سائقلا طشن

 «' رصعلا مواع رثكأ يف ةماكلا هت راصو هلاعم تقعسو هناكرأ تدطوت« وحنلاو
 ةثالثلا لوص' الا عيار بهاذملا ضعب يف حبصأ ىتح ةعب رشلا مولع ىلإ كلذدتماو
 . ( عامجإلاو ةنسلاو باتكلا )

 ثيداح'الا اودرف نورخآ الغو « عامحإلا ىلع هومدقف ةعامح هيف غلاب مث

 يذلا اهاسسم نع ا دو تابآآلا لوؤب راص تلات قيرف قرغأو 4 ساشا
 . "" ايأر وأهل ًاماق كلذ ضواع اذا هف كارا

 : اذه كعب و 0

 بهاذميف نيدوج وم لا سابتلالاو ةريلا نع بارعإلا )باتك نم لوألا ءزجلا مت انه »

 مل نيدلا يف مهلاوقأ عينش نم ريس فرط ركذ هللا ءاش نإ هولتيو ( سايقلاو يأرلا لهأ

 « , ًارهاظو ًانطابو ًارخ آو الوأ هلل دمحاو ؛ ةنس الو بتاتكي اهنم * يش يف اوقلعتي

 نبا ) اهعااطو « ه اب م١ هنس بجر يف ابنتك ( يكتشبلا ردبلا ) طخب ابك ةخسنلاو

 ؛« رجح نبا طخ ىلع هط# ( يواخسلا ) ليذ مث « كلذب هطخ ثيثأو ه الو ١ ةنس ( رحح

 ٠ ءامإاءلا مالعأ نهد مراكو يواحلا اهب> اصبو روح نيا ابعلاطمو ردبلا اهتاكب ةلملح يهف

 ١ه هاب ةيناث ةعبط ) ٠؟ .١ ب ك٠ ص ( ودنلا لوصايف (ْ ائياتك ِق سايقلا رظنا )1(

 ْ؛ . ( ةيرودلا ةعماجلا ةعبطم

 هباتك يف اه رظناف ًانايحأ كي>اضأو تاماطو بنا رغءال وه ضءب نع ةبيتق نبا لقن (؟)

 ب ( ه١+55 ةئس رم ةيفعلا ناتسدرك ةعيطم م6 ++ ص ) ثيدحلا فتي ليوأت (١

 كا



 « مهلوصأ ىلإ سانلا نئيطبف ىضرلا ىلع ثعابلاب نييسابقلا لاح نكي و
 هسلدقت ىلع كوعمج ام مهي دي ىف سنل دا 4 ًافالتغا دما مهاب امف مم اوناك لب

 فالتخاب فاتخم اذهو يأرلاب سايقلا وه امإو « راث آلا لهأ يديأ يف يذلاك

 ةرظانملا تاسلح دقعو نهرا رو رم مهدزي أو 6 دعا وف نم مه انعض واهم نيس اقلأ

 - ةيتق نا كلذ ظحال < _اوناك لب « امايقناو افالتخا الا سسراقلا لامار
 نولوزيال « تارم سلجب لك يف ةجملا ًاضعب مهضعب مازلإو مهرظانت لوط يف د

 "00 نولقتني الو اهنع ]

 لالحإو لالا ميرحت ىلإ ىدأو يأرلاب سايقلا عاّس ىتح هلك كلذ افتو

 يأرلا لهأ ءاهقف ضعب زاجتسا» لب ؛ '"' ةلاسرلا هذه يف مزح نبا لقن ام مارحلا
 مهيدكا ىراتفو 2 هللا لوسر لإ يللا سايقلا هيلع لد يذلا حلا ةسن

 مهن الو ءاهقفلا ىواتف هبشت اهنأال ةعوضوم اهنأب امنوتم دهشت ثيداحأب ةنوحشم

 اده نين ةقثلا تعستاف . "' ينط رقلا سابعلا وبأ لاق يي < دنس ف. نومشب ال

 ٠ عامجإ الو

 « نولوقي اي لعفلا در روم الا ةعسطب تحتنأ قارغإلاف ولغلاف ةغلاملا

 مث < ام لمعلاو اهباعي توثعب ةئسلاو تاآرقلا لع بدحلا ىلا ئانلا تدرو

 . سابقلاو ىأرلا نم تورادحت .- ةلادرلا هذه يف ىرتس اي  اوراص

 يراخبلا مامإلاب مهل لثمو « هيبن ةنسو هللا رماو"ال ًاعابتا مهضعب ١
 اولمحيو مهمها ذمىلإ هودرب نأ توديرب ريسفت بجعأب ن [رقلا اورسفو ١) : هلوق كلذ نم. 3-3

 : « ضرالاو تاومسلا هيسرك معسو » : ىلاعت هلوق يف مهنم قيرف لاقف , مبكحت ىلع ليوأألا

 : رعاشلا لوق وهو فرعي ال دهاشب كلذ ىلع اوٌواجو , هفلع يأ

 ٠ قولي هللا مع ءىس ركي الو ْ

 م ص - (!! زومم ريغ ) يس ركلا )ىف . ( قول هللا لع معي الو ) : مدتع هنأك

 نادي 07 4 نع قباسلا ردصأملا )١(

 ٠ال. متو ص رظنا(؟)

 ٠ ثيدحلا حلطصم يف يقارعلا ةيفاأل يواخسلا حرش نم ١١١ ص رطنا(*«)

 مك



 ا 1 ةادحلا لاسر 0 يف ضرع دقف عقل 00 ل 00

2 - حو 1 الأ براخت ىلإ 3 يذلا رم ”الا « رثأ هيف نكس 00000
 را 

 ٠ 500 ليد الو ة هحيح- رياعل د ءامدلا م

 هدام رد يتعا يدفللا وأ هل رخلآ الماع مديت اهب ىلإ تفحأ !ذرد
 نيح ديشسرلا لعف مك ةاضقلا رابك مهنه مهييصنتو سايقلا له ال ةيسايعلا ةلودلا

 الإ برقغملاو قرشملا نيب ايف ًءاضق ضاق ىلب الف ةاضقلا ىضاق فدوي انأ لعج

 ضخم ينلا ةوقلا تفرعكلذ تنغأ اذإ © هيهذم نع ى يضر 0 هعابتأ نم ناك اذإ

 ءادعا نه -ت.دمحلا لهأ عابتأ رثكف « ةعزنلا هذهل مواقملا هاحتالا نع عمتجما 0

 .هنيدتو هيحاص عرو ىلع ليلدلا سانلا دنع عزنملا اذه ناكو « يأرلاو سامقلا

 ؛ دادي ىلههد» رهاظلا لهأ ءامإ بلخ نب دو راد رن وجلا اذه ىف
 لافغإو صوصنلا رهاظب ذخ“ الا جارو « نييسايقلا ةالغا لراقملا فرطلا لم

 ددشتو «ي رهاظلا بهذملاب بهدملاو ( ةررهاظلا ( ب ةعزنلا تف رعو اهأدع ام

 قوطنملاب مهكسق ةدشب نوروحي اوداك تح صوصنلا ةيفرحب ذخ الاب ءالؤه

 تاعامج قرشملا يف ب ىلا اذه عبتيو . اهسفن ةغللا م وهفم ىلع ىمضلا يف رحلا

 0 . اهريغ يف دارفأو « ماشلاو تاسارخو قا رعلا يف

 ريوصت ام تدرأ ط وطخ يه امنا و «ي رهاظلا بهذملا خيرأت لبيب انأدهد

 « ةهج نم ةيفرحلا يف مهولغ نأب لوقلا ىلإ انه صلخ“ ال هيف أشن يذلا وحلا

 راص يتلا سايقلا ةسردم ىلع اوضقبف ناطلس مهل حبصي نأ نم مهيفل اخع فرحت

 الو هللا كارأ اب سانلا نيب مكحتا قحلاب ياتكلا كيلإ انلزنأ انإ » : ةيآلا ماق )١(

 :٠٠١ / « ءاسنلا ةروس - « اميصخ نيئاخلل نكت

 ٠ 5 ص ءافلبلا لئاسر رظنا (؟)
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 بذل عاوأ نقدم ةيمعنم ميطابتلأ هاذ وأ عمي يجر ةملاو

 ١ رهاظلا لهأ بهذم ىلع ةم ةصاح ةرعم تأأدتباف و ةيكلاملاو ةيعفاشلاو رار 1

 .ةل ا يف ةيعفاشلا نم يَبلاف ؛ اذه سانلا موب ىنح يديلقتلا ارامل ١

 يف ةبرهاظلا فالخ رابتعا مدخ يف هباحصأ يار لك قانا سدا ةنماثلا ْ

 يأر يارلا |دوه نأ ينل 0 قاحمإ يأ 0 كلما لا

 ار ما 1 ا تردشال ةسفاشلا ءانع 0000 6 ا مديلقت

 ةماالا 00007 : ركبوا 5 قحنو ..وه

 ''' مهفافوالو مهفالخ ىلايأ الو

 0 امأو , 0 ناح 0 000 7-5 رع يبل ليقد

 5 000 ءردو ملاصملب

 ال 7 «اذه و 3 بفهاذملا باعسا 00-5 ص تاليها 00

 5 0 هل نإف روُساع نب رهاطلا دم ليلجلا خيشلا سنوت ةمالعب 0
 . " ةرم ريغ هبف مماع لوص' الا يف ًاعفان

 اوناكف « '؟ بانا اهس الو ءاماعلا نم ًاراصنا بهذملا اذه دقفي نكي مو

 نم ةقرفتم عضاوم يف اهيلع مهححح عم عورفلا يف هلئاسم نولقنب ام اريثك

 / سايقلا يفن يف مهبهذم طسب يفاك وشلا مامإلا نإ لب « ةيميت نبا لعف اك مهبتك
 ها 1 ١ ص يكسسلا نيدلا جاتل ةيمفاثلا تاقءط 0(

 رص ) هلال ص ) فاالح ناهولا دنعل 0 هيف صن هيأ ايف يمالسإلا ميرشتلا رداصم («)

 0 ١هوم ةئس

 +١١: ص يف أضيا لاقو .(ه ١.>+ةنس سنوت ) غ5 ص ةعيرشلا دصاقم (*)
 6 . ةعيرشلا يف. مل ةعس ل نسايقلا وركتمو 3

 ٠ هقفلا يف ( لوصألا لوصأ ) يف مع ءاثشنإ وحن ةديدس ةوطخ باتكلاو اذه

 ( .. يسلدن*الا مزح نبا ) يبلاتك نم 5+ ةحفص رظنا (:(

ْ 0 



 "2 ةدحاو أاهضقنف مهم وصخ حلل صرعو مديأو هيلع مهتلدأو

 نيرا بهذمال ةعامح الف برغملا يف امأ 4 را قادما

 نويهذبام وعُْس واه وا رمأ دالب يف را هد نكن ؛ مو هر !وذخلا اذا رفأ دوحو قف

 رث ند ليلق رز الإ هريغعابتأ نماهمف كوخ كلام بهدم هقفلا ف

 ي رهاظلا هقفلا, برغملاو سلدنألا البف مزح نبا أشن ىح .. ةمعفاشلا نم

 . هلام دعيو هتامح هب سائلا لغشو هلوصأو هلدحو

 يرهاللا مصرص ىلا

 بهذم :سلدنالا يف عئاشلا بهدملاب ًايرهاظ دهتمي نأ لبق مزح نبا هقفنب م
 اماف « ةعمتحم ةموصخ هسفن ىلع رجو يعفاشلا بهدم هقفت لب « كلام مامإلا

 اهلك ةامح كلذب فنأتساو « ءارمالاو ةماعلاو ءابقفلا هيلع بلأ رهاظلاب لاق

 هتغالبو داخلا هناسل و ىصعلا هجا زم امارض رانلا دازو « تاقباضمو ىذأو تنع

 نام رن ل نحل ىلإ ناز نم هن تلقت لاوجأ و ؛ ءاضلا -
 نييكلاملا ءاهقفلا دْسأ ناكو « هنم ًاَئنْس انه ديعت الف هنع قياسلا انياتك هناسب

 رشني ( ةقرويم ) ةريزج ىلإ لحر مزح نبا ناك دقف « يجابلا ديلولا وبأ هيلع
 ذإ قيشر نبا اهيلاو نم الإ دحأ نم ًادنس هللا همحر قلي ملو ديدجلا هيهذم اهيف
 سعب بتل يس اه اساحن دعب هاك اهو © هدلب ءايقق نم هاج ارح الكاع نأ
 هيلع داقو ةوعدلا ىلف « مزح نبا ةمح ءردل هنومدقتس ديلولا يبأ ىلإ اًماهقف

 ةنس ةئمب هتافو دعب هلع ةجلا ربك ىلوت مث . ليحرلا ىلإ ابيسن هرطضا ًابرح

 تتم ) لثم هيلع درلاب هبتك ألف ( هه وم ةنس يفوت ) يبرعلا نب ركب وبأ
 رثك ١ ناس كلذ ناكف رمالا ىلاوتو 0( يهاونلاو يهاودلا ١ و.( مصارقلا

 يف نايح نب ناورم يلأو يسلدنألا دعاصك  مهنم لضافألا ىتح هل اومحرت نم
 ش . ''"' قرسملا يف امهريغو يهذلاو ىبسلاكو برغملا

 امو ١ برا, دو اك امرا رت ا تال تع ا يد و ل ا
 110 ا 20 59 1

 0 1 ا

 ا رشا

 قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ) هباتك نه ( سايقلا ةيجح ) يناثلا لصفلا رظنا )١(

 . ( لوصأالا لع نم

 ( يسلدنألا مزح نبا ) يناتك يف ةيتآلا لوصفلا لاثلا ليبس ىلع رظنا( ؟ )

 . #١١ ص سانلاو وه - 5١ ص هبهذم - +8 ص يجابلا نيبو

0 



 دم نب دمحأ وهو هطايسأ دحأ هيلع للاب علوي نأ اقح يملا كحضااو .

 ًاياتك هيلع دراا يف فلأ دقف « همأ لبق نم مزح نبا ائمحاص ةيرذ نم مزح نبا

 ىسسملا هباتكح يف يبرعلا نب ركب ابأ هيف عبات » ( غماودلاو غئاوزلا ) همسا
 . 11 + يقارتلا  ىءاددلاب

 ءارآلءيربلا مزح نبا دقن اواعجو ةبق ةبملا نم اونب مهنأ مدقت ام ىكنأو
 ةيرحال هرمع شاع يذلا وهو ممرادق“ال ًاصاقتناو مهيلع ًانعط ةّمالا ضعب
 مامإلا يف لاق هنأ اوجاورو تأب ملام هيلع اورتفاف اوداز مث « فاصنإلاو

 : رفز هيحاصو ةفسشح يبا

 'رفز وأ ةفينح يلأ مث كيلعف 2 ينتثدحيذلا ةيذاك تنك نإ
 را كما نع نيضارلاد ادمن سنقل لإ دال
 ىلعيجايلا اذهف « مزح نبا ناحرابي ناداكيال بد الاو فاصنإلا نأ عم

 0 ا ل ل هنم رطخر هنرادع

 0 «ممافكل ي ايلا ديلولاوبأ الإ باهولا دبع دعب ىكلاملا بهذملا باحص' ال

 نفرغصأ وهو نامح غن تداول رييكلا م خيراتلا ) باكا رذا دلو

 يف وهو « ىنعملا اذه يف فلأ باتك لجأ » : هيف لوقيف ًأردقو انس مزح نبا
 ءاهرشنن يتلا هذه هتلاسر يف لقنبل هنإ لي.«'؟'لاهتك الا زواحتي مل « دعب ةايحلا

 "د ض ) سانقلا ىلع فيعضلا ثردللا هعدقتكا هلربباف هفسح ىفأ نع

 لكل رذنعا هنأ كلذ نم دعبأو . ( ١7ص ) عضاوملا ضعب يف سايقلا هيبعو

 طايتحا هنأ هحو ىلع يأرلاب مهنم ىتفأ نم ىتفأ اماو » : هلوقب سايقلاب لغتشم

 )١( ص ءاعولا ةيغب ١546 .
 ءالجألا برغملا مالعأ دحأ ةسنلا أطخي يفرك اذ دقو م ةروبثم هيلا نيتيبلا ةسن (؟)

 لا نيبونتم هدنسي .اههاور يدادتلا بيطخلا نإ : لاقو هللا ةحر هيلع ىلا نقدا ديلا
 يف بيطخللا دادغب خيرات يف اههف , دافأ م مألاو « لذعمللا نب دعأ ١ / يجن اًخلا ةعبط /م و

 ه معه ة؛ئس .

 سد م ةنس ره»ه ) ديما دلل ع نط ١ ه( .

 ْ عبيطلا حفن (؛ / ١107 .

 ممم 9 يبس



 ١ 1ْ رتل كاس رت اركب وما وعنا نم

 فال دعب م زح نبأ ب دنك لوادتتو6 رهاظلا لهأ بهذم ياما ا 0 0

 ردك اهفقب ةفدو هداسح ىلع ردقلا در نوكيو 6 ةيلسإب ًارابح هتامح 1 0

 اده ًامحع 26 : لءاستب انما 6 نبا ربق ىلع ندحرملا ءاقلح ث !ا يدحوملا

 0 0 لكل تفتلب مث « !! ماعلا اذه لثم هنمه حرش عدرا

 1 مزح نا ىلع لايع ءاماعلا لك » : الكاف قطا خير راتلا

 لعد هز ء”رقأ اذه يدحوملا روصتملاو

 ةءرهاظلا را مظعف « كام ام بهذم نع رضاعار ةئ رهاظلا بهذ رهاظت »و

 مزح نبا ىلإ ةبسن ( ةيم زحلا ) مهل لاقي ريثك قلخ مهنم برغلاب ناكو همايأ يف
 "7 «بوقعي مانأ يف اورشتناو اورهظفةيكلاملاب نيرومغم اوناك مهنأ الا مهسنر

 هنلخ وندعو لا ةلود سسؤم ةنمآ اضنأ اذهب ندح وملا ثلاث ققخ دقو .دع

 دلقلاو ىاقلا ناك ىلا صوصتلا ىلإ ةسدقلا درو برغملاب دلقتلاىلع ةووثلا ىف
 . ًانامحأ اهنع تالفاغتي

 لنا يف بت عم سايقلا مص نا نا داعم

 : : نالاؤع نآلا انءاهأ 4 دعيو

 ئ 0 يداعب مزح نأ نأ حيحص له

 و سايقلاىلعسسسؤملا قطنملايفهفيلأتو سايقلالاطبإب هلوق نيب عمت فيك - +
 يف سايقلا ىداع مزح نبا نأ ره ادحاو ًايارخ انف ررقأف ردانأ نار

 ءادعلاا ذه نأ« ةيقطنملا دودح دعبأ ىلإ يقطنم و! يقطنم لجر هنال عيرشتلا

 : نابلا كيلا ءو ”ناقفارتم تاحسنم قطنملا يفهفيلأتو

 1 ْ .ه رطنلا ةيتآلا ه5 ص رظنا(١)

 اعلا بيطلا حفن (؟)
 ها 14 نط روميت دمحأ موحرمل ةعبرألا بهاذملا ثودح يف ةخيرات ةرظن ع«(



 ل ةثالث 5 ماكح ءاللإ ل نأ أنا رسما ء قل 010
 ظ رماو الا ةمكح نامل هنأر «ةلعب انديعتي مل هللا نأ دجو مث « عامجإلاو ةنئلار 3

 هلوسرالو هلإلا انربخل ًالالح وأ اما رح لافي نأ رذنلا ندا هنأو « يهاونلاو

 ىلع ٠0 لوثالا قتاخسا لع ل » اذبف ةعلا هذه دارأ هللا نأ معزي مث هتلعب

 تءعو لجرو لجر نيب ماكح الا تفلتخا بالا اذه انحتف اذإ انأو « هريمعت دح

 اذإ هناسلب اهنيب طابر ال ءيش ءيش طبر نع دحأ زجعي سلو » ىضوفلا

 ىلإ ىهتناف عئابطلاو عئارشلا نيب تزاوي ىذه مث . '"' « ىهتشا اه عطقلا زاحتسا

 «هوجولا نم هجوب الصأ ةلععئارشلا يف سيل » هنأ و فالتخالا لك نافلتخم اهنأ

 يتلا ةلعلا نأو « "' طقف لجو زع هللا نم ةدراولا رماو'الا الإ امحوي ءيششالو

 "2 م. طقن تاميطلا يف الإ : نرش ١ فت

 ” 1 اج هجري ( قطخملا دل برقتلا | باك ىف اس ان د
 . ًاناهرب اهدع نم أطخ نايبوةدساف يهو نيهارب موق اهدع ءايشأ ركذ

 ناار الا هاعم ءىث كلذ نف : لوق- تاوتعلا اده تحت رك دي اع لواو

 "لا ده ةءارق ىف تضم اذإف < ساقلا : انته لها س0 سلا
 . ةمهوتم اهلك انه للعلا نأ عاما لخاب لصاخلا رلعلا ىلع ًاداقعا تنقبأ

 3 ليلعتلا ) داعبإ ىلع ىلع مزح نا 137 ادح يذلا وهقطنملا نأىر تنأف

 ءاماعلا ضعي هيف عقب يذلا أطخلا عشأ نم نأ و« عبي رشنلا لوصأ نع ( سابقلا

 نيب عساشلا نوبلا عم تاعببطلاو تابيغملا نيب ةلصلا دقع مهتا واح نيركتفملا ريغ

 1 ءاممكلااب اضق ىلع تاهربلا دد رييذلاك « اهنم لك ف رسال ام ى هلا تاوذاالا

 هد تأ رظنلاب

 راسنا يدل 30 مالح دحتت نا انامحأ قف دف تار الا فاللخ عهو و

 يف ساقلا باميصأ انقفاو دقو » : لاق نيح مز> نبا هبلإ نطفام وهو «كلذي

 ْ 015 نح (5)

 هادو ص قباسلاردصملا («)

 139 ضاغ)

 طل



 مهمازلإ الو مهايا انمازلا سلف مهتامدقم ريغ انتامدقم نا الإ « ا جين انن

 ٠١ «.اهلةيجوملا تامدقملا ىلع قفتن تح نكل « ًايجا و جيئاتنلا كلتب بغشلاًاعفار انايإ
 هقن اقد ف هصوغو هصالخإو 0 همازتلا يف اناس اده كيسحو

 الا ىضرب الو تامدقملا تفلتخا اذإ جناتنلا داحنا هفخيتسا ال وهف « امو مب

 )( ىم 1 صاخلا هدائس إب هاآور قطنملا ةم رح مرح نبا مظعتل م و

 لع درلا ) هناتك ىف ةمق نبا ىور يك « ةيبرعلا ىلإ همر ىذلا تاعرتلا

 اويراح ئذلا ءاماعلا مالعا نهد ريكجل نس ربع كلذيو ا"' ( نييقطنملا

 ؟ يطسراالا ل

 ( 1١؛ ص قطخملا دلل بيرقتلا ١ 1

 :(م ١؟+و ةئس يام عيط) *١ ص (؟)
 ؛ ىليام ىلا ةراشالا ائه ديفمللا نم (
 نوب راحم قطنملا باحصأف , مزح نبا رصع يف ةمجشم قطنملا ىلإةيسادنالا ةرظنلا نكت مل

 هباتك ةمدقم يف قطذملا هحدمل يلا زغلا ىلع اول نييسلدنألا نأ لب ؛ سادنألاو ىرخملا يف

 زاوح م كهد َىفأ قطنملا ءادعأ ىدعأ نه ىجايلا ديلولا ونبأ مرح نا مصح و 1 ) ىفصتنملا (

 . فءضتدم رقحتسم دادغسب يقطنملا نأ سل دنألا لهأ ىلإ لقئو , هداسف نايل الإ هتءا رق

 رف نق نبا لح سانب تلف قرشا فران
 حلا . .. لويفاو ضرعءلاو رهوجلاو نانوي قطنع مهاغتشاو مالسإلاو ةيب رعلا مولعب مبغوابتل

 هيب اتك كلذ ي ف ةيممت نبا فاآو . هع رحشب ةرخأتملا روصعلا يف اومكح ىح تالمحا تلاوت م

 ١ ل نييقطاملا ىلع درلا )

 ةلامسر | يف يدي>-وتلا تايح ونبأ لعف 000 نولضانما رثكف »ع لعق هدر ت المحال ناكو

 اومحوأو 7 ةفسافلا سوو هيب اوقرفف ةداحلا ىلع درلاو ذخألا كعي يأرا رقتسا مَ ) مولعلا

 . ةفسلفلا ملعت ي هم اوفلتخاو هاعت

 ًاضماغ ع أكن دقف , اشف ام لوأ هيلع اوله ا نع راذتعالا ائيضتقي . فاسنإلا

 ةيئايرس تارت نه معلا قىدأت هنا كلذ يف ببسلاو . ةرمثلا ليلق هلصحل تانعإلا ريثك | رثوتم

 فصي لاق نيح ةلعال ًاقيقد ًاذ رأت يفاريسلا كدعس يأ ردمعت ناك دقو 6 ةكتل ب ةيب رع ةغلب ةفيعض

 هيي رصع ىلع ) بتاكلا بدأ ( هياتكا ةمدقم

 كلت اولعحو 1 تنودقان ءافعض اهيف ِش ىرخأ ةجح رشي توصفان ءافعض ابيف مم ةغل اوجرت 0 همج رم

 نب ىهو يفاريسلا نيب راد يذلا راوخلا ًارقاو ؟؟١ ١:1 ةناؤلاو عاتمإلا « ةعانص ةجحرتلا

 ةمدقمو ١07/١ 2 6+/١١ ديردب يرصملا دبعملا ةفيحص : رظنا . تانوي قطنم لوح سنوي
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00 

 ايتفلا رداصم فكرا ىلع اذه قطنملا باتك يف ىتح صني نا سني مل كلذل

 « نيماربلاب احص نيذللا ثيدحلاو نآرقلا نم ةذوخأم تامدقم ىلإ » عجرت

 177( انيتك" ماس يف انبي ام "ىلع تا[ رقلاب حمص يذلا لضافألا ءاماعلا عامجإ ىلإو

 هطلس لب « هقفلا عورف يف ماسلا اذه هجهنم كح ىلع مزح نبا رصتقي مل
 ( لصفلا ) ريمكلا هياتك ءىراقف © ىلوأ باب نم اذهو « ًاضيأ دئاقعلا ىلع

 داع يكتمل قرفنم مهريغو ةرعاشألا ةدمقع هتشقانم نم ريثكب عتمتسا

 بابلا اذه يف لبقي ال ذإ ًاضأ ىراصنلاو دوبيلا دئاقع هتشقانم يف جبنملا اذه
 اه تتفل دقو . ف“رحم ريغ اميلس صوصنلا نم ع”رشملا نع درو ام الإ

 ناديم يف ةبرهاظلا ءىدابملا هقيبطت دعف (ةيمالسإلا ةماعملا ) يف هخرؤم ةرهاظلا
 ا"'ء زح نبا هب درفنا ًاراكتبا دئاقعلا

 مم رص نبا مي رهاظ

 00 ع د ا لح نسل هلام ند تلح اذإ

 كيلع مزح نبال ضارتعا الف كعنقي كح ىلإ يبتنت ىتح كيأرب سيقتو دبنجت
 يف كلو «أباوص هارت ام لعفتف هيف عرشلل محال نمأ اكتمل هدض فنك 2

 عر اذإ امأ ؛ هريغل تغب مْلو هسفنل هسفنل مىأر نم نيعباتلاو ةياحصلا نم فلس كلذ

 نا دنع ةماطلا اما هللا ِ وه سايقلاو يأرلاب هللا تيبتنإ ىذلا اذه نإ

 . يرهاظلا بهدملاو مزح

 ثيدملا لضفي يذلا ( نييسايقلا سأر ) ةفينح وبأو وه يقتلب كاديو

 . ةلاسرلا هده فركب 6 مف عدم

 اذإ  بهذملاو « صوصنلاب نينيبتسملا ةكرخل داضملا هاحتالا يه ةبرهاظلا نإ
 جرخم مل ام هب ذختالا ىلع جرح ال جبنملا لس يقطنم - ةعيرشلا لوصأ انمثكح

 حاحا مس جي نال رشم حج جام نص دج صج سسمسص

 . <. سر نطتملا دط برقا.(

 . ( ةيمالسإلا ةملمملا) يف هتجرت رظنا )١(

0 



 3 وفن | ىلإ درت 3 ىلا / ها َ 5 د - 1 كل 0

 0 داير 0 ةلطسالا ع اغفر ةعرشلا صوصنلا ةم رح نك ابش نهو اه

 ا 00000 موهرم لس راسل
 د مصرع نبا .بتك نعي ايركك ران داس رلا بزعم

 نوعب انحضوأو مهيشو نيفلاخلا لاوفأ انيصقتو لوصالا يف ريبكلا انباتك انبتك امل »
 هنوع يف هيلإ ةعارفلاو ىلاعت هللا ةراختسا دعب انيأر , كلذ لك يف نيهاربلا هنمو ىلاعت هللا
 نإ نوكيو هظفح نرقيو هلوانت لبسف فيطا ناتك يف لما كلت ممجن نأ قحلا ناب ىلع

 هول لك دا معنو هللا انيسحو ريكلا انياتك 0 ىلع فارشإلا ىلإ ةحرد هللا ءاش

 هتالوطم صيخلت ف ةطخلا هذه لثم ىلإ دمعي نأ مزح نبا ةداع نم

 0 ممألاب ربخأ ناك ذإ هسفن وه كلذ ىلوتي نأ ًاريبك ًاريخ ناكو
 الو هحا ا ل عيدالم عشا قلخأ ةطألا هذه تناكو « همتك

 رف ىدلا ةطرع نع دعبال هذه انتلامر صيخلت نم هضرغ نأ رماظلاز

 الوصولا و دعتلق ( . . ساقلا لاطنإ ) لصألا امأ ..( ةذنتلا ) راصتشا: يف اه
 39 وطه نف -  لاح لك ىلغ- هنأ الا © هنعام 5 ءالدإلا عيطتسأ ال هللإ

 : يىلآلا رمألل ( ىلا ) دعب هفلأ هنأ ربظتسأو . اهؤاممأ تعاذ يتلا

 : )١//00( لاق دقف هبتك ضعبل يخراتلاببترتلاب وه ان رفظأ ىلحلا هباتك يف

 دق ام ىلع مهملع ةحح كلذ عم وه هداريإب اوهاوم ثبادح وأ ةنآ لكو هو

 ْ و ممل ر تاك د مهلا لوصأل ماك حلا ) باتك يف هانمب

 1 . 06 ةذبلا باك يفو ( ةددلا | باتل
 ٠ 0 يف هركذل ذئنيح ًاقلؤم ( سابقلا لاطبا ) ناك ولو
 م ا ارا لسماع بلل زر بانك دمع نع

 هلقن م لماكلا مسالاو « عوبطملا يف 5 ( ذبنلا ) ال مسالا يف باوصلا وه اذه (؟)

 )سس /يسلدنالا مزعل نبا قاتل رظنا - نيآلا 0 لوصأ يف ةيفاكلا ةذنلا : نملكورب
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 نت ومضأ لصفملا ا 0 ءاماعلا ىلع ان اس رقت كح نأ 1 ادب مث

 ىلإ نيهبنم اهرشنن يتلا انتلاسر تناكف « هبف ال ةركذملاك وأ ريبكلا باتكلا

 .٠ نيئدتباال ال نيصتخملل اهصخل  اهراصتخا ىلع  اهنأ
 « ظفح ةعس نم هتك يف مزح نبال ةماعلا صئاصخل ضرعتلا انه ديرأ ال

 اهتلداو بهاذملا ىلع طيح عالطإو « جاحح ةوقو « مهف ةقدو « صوغ دعبو

 يف ناليسو ةسالسو « ريبعتلا يف ًانامحأ فنعو « ركف مظنتو جبنم ةمالس مث

 . : اهراصتخا يف انتلاسر هب تدرفت ام ىلإ ريسأ امإو خلا . . بولسألا

 « ًاضبقو ًأاطسب فلتخت هبتك يف ةضيفتسم ةرشننم انه اهق رط يتلا ثوحبلا

 ( عامجإلا بتارم ) يفو ( ذبنلا ) يفو ( ماكحإلا ) يف اهيلإ تعجر دقو
 ؛(اوتكترو ( ارك رت )انتلاسر ىف تدحوف ( لحملار لا ابعورف ف تعحرد

 دنع ديفملا غيلبلا اهزاحيإب اهبحاص ىلع تلدل اهيلع مزح نبا مسا نككي مل ولو
 نيتحفص لاثملا ليبس ىلع أرقاو . نطفلا ماعلا هلب طسوتملا ( يمزحلا ) فقثملا

 ( ناسحتسالا ) ىلإ دع مث (ماكحإلا ) هباتك يف (ناسحتسالا) ىلع بيف ملكت
 ٠ را كاسقم يف كانع هب ءاجام ماي رس قل دش ا

 نيصتخملل هنأ هنآ سنت 1و ٠ اه دس صحا لاب وذ ءيش

 ظ . نيئدتسا ال

 ٠ انادصلا نب ةعاقلا) ىف لعق ام لثم لع ىلا ةيقطم حس كامرا

 ( ديلقتلاو ليلعتلاو ناسحتسالاو سايقلا ) ةعبرألا تاحاطسملا ديدحتب أدب
 اهيلع دوعب مث ادرس اهدرسب اهب نيلئاقلا ججحل ضرع مث « اهثودح خيراتو

 . يحللا رحبلاك ةظفاحو عاو نهذ اهب هدمي ةلدأ نم ءآْش ام لوقي امل جتحولاطيإلاب .

 "للا اذه ىدحن نأ صرغتن ل هيض اولا رو سس ا

 قيطنيوبف ءدعب اف ١ه 0 ص ( يملدنالا مزح نبا ) باتك يف كلذل انفصو رظنا(١)

 . أماق هذه انتااسز ىلع
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 تام اف (؟ةننأل رظم نم اهناظم ىف اهدحن ال لصافت وأ تاريبعت ما كا رف

 نأ وا ًانامحأ رببعتلا فلات نأ بحع الف « تافلت - تمدق © - اهفملأت

 . مدقتملا يف سبل ايازملا نم برضب اهنم رخأتملا درفني
 ةمتكملا ىف اسف ًانعمب ةلاسرلا حفصأ ناو اازأا هذه ظللأ دكأ مل كلذل

 قيلخ نيم رثا انأ تنقيا ىتح ( م 1905/٠١/6 ) يف سنوتب ( ةيلدبعلا )
 هحر > مرح نبا ىع ىلا ( ةم زحلار بيلاسألا دحا تاك ذا «.رشنلاو ةمدخلاب

 هفدهف 2« بحي اي هرثنن نا هثارت قد نمو . سانلا ىلإ الع هثوح ءادأب هللا

 . هسفن يف ماق زفاطل دارأ الكو « طسبلا نم هفده ريغ صيخلتلا نم

 ( ه ص ةذبنلا ) هباتك يف ( يأرلا لاطبإ يف راثآلا ) ىلع همالك الثم رظنا (؟)
 | يف دعي مل نيح ىلع ةحفص (١؟) وحن انتلاسر يف لغش ذإ ًادج اليلق انهام ىلإ سايقلاب .دحتف

 . رطسألا (ةذبنلا )

 د



 رثشنلا ةطخ و ةيسلا ||

 يهذلامام الا طخ ابتعاخ ىلإ اا ونع نم هده ةمسن وتلا انتخسن : اه راتو ةخاسلا

 ىفوتملا ) يىلرعنب نيدلا يبيح طخ نم هسفنل ابقلع « ( ه7 عم.ةنس قشم دييفوت )

 . ةتملاهريغي سهتلب ال روبشم فورعم ىهذلا طخو . (ه سو ةنس ًاضيا قثدمدب

 ل 00007 د ةلاسرلا خسان يب رع نب نيدلا يسحب اما

 ا ل ا هلاوفاو هنريسر را[ هارد

 2 دا تاآلا انمع نم نيلو ؛ اريج دْسأ ديدح ربظت ىلحتمل ةغور هنم غار

 ل ( هتصخش جاودزا ) وهو انلاشر عوض وم لصتي ام أنه هنم انمه اعاو اذه

 هب اذإ « ةصاخ مزح نبأ بهذم ىلع لب رهاظلا لها بهذم ىلع هيقف وه ائيبف
 مزح نبا همامإ فلاخ اذه و . ابل! امو تاسغملا ىف نطابلا لها ةدمقع ىلع

 . ةديقعو اهقف ايرهاظ ناك يذلا

 اهضعي رصتخاو هطخ اهنم خسندقف مزح نبا بتكي ةصاخ ةيانع نيدلا يمن
 0 ا ل تادنبا كلك وول 0

 ( ىلا ) ىلع همالك يف ( ن سال هل
 « ىلا رصتخم يف ىلعملا : هاممو يب رع نب نيدلا يرحم هرصتخا نممو »: لاقف

 ةن رهاظلا ءاهقف نم وبف بحع الو . « ةطاحإلا عم تارصتخملا ن نسحأ نم وهو

 م فراعملا ىقلت يذلا نيدلا يم ديحعا اذلو

 لاحإ ف رذ دو «ء ع ناد طل نمح رلا دبع نب قا دبع نع

 لم يلأ مامإلا بكي ىنتدحو و : لاقف لداعلا كاملا نب يزاغ رفظملا كلمات

 . "' « هنع حيرش نب دمح نب حبرش نسحلا ىلأ نع مزح نب دمحأ نب يلع
 اي كا <

  قيقحتب ( يبرع نبا تافلؤم تسربف ) هد / ؟٠ يلرعلا يملعلا ممجملا هةر
 .داوع سيك روك

 . ؟ م/ ؟ بيطلا حفن )١(

 ا



 . ةنوتيزلا ع ءماخ ١ ةق ْ املا ١ م لا ةبتكملا يف ىف

 و هذه د اهيف مسق رغتآ « (١؟ه0) اهمقر ريغصلا عطقلا ٠
 00 ًادج لبسلاب سبل - نوعلطملا ٠ فرعي مك وهو يهذلا طخ (7١١؟-ة4) ا 0

 ا ا . هيلع نرم نم ىلع ىفختال هتدعاق نأ الإ 2
 000 رجب عر ؟ةماك يي رخ رطسسلا قد كآ ر طم(! ) تيتاعضصلا رطضأ

 '”0000 لات رقأ د لاس رلا نم ابعخا رمق اهحردأ لق يه و «ة ريغص شما رقاب اسف
 0 5 نبا ىلا هم يلرع نب نيدلا يبحم دنسو باتكلا ناونع ىو 27 ةحفصلا ىلع

 راسك يأرااو سايقلا لاطبيإ باتك نم سس

 1 ظفاحلا مزح نب د نأ فيا ٍّئ ليلعتلاو ديلقتلاو

 : ةباتك هنع يتيعرلا حيرش نب دمحم نب حيرش نسحلا يأ ةءاور
 مساقلا نأ نع سنوت نم يئاطلا نوراه.نب هللا دبع دمع 0 هب ينأبنا

 0 د

 .يغذلا نبالغ 7 د ا عد نم هتلع

 0 '؟'ةريسي نكامأ يف هيلع تددرو
 .اهددحاشاب قداص ىلإ ةسن (ةيقداصلا )و ءاهسس وم باحسحلا نب هلنا دبع ىلإ ةسنةيل دبعلا )١(

 تدع ءابحو ةيليبشا ءىرقم نسحلا وبأ ىليبشإلا ينيعرلا حيرش نب دمح نب حيرش )١(

 هتفرعم ىلع لدت فيلاوت هلو ... مزح نب دم فأو . .و دمح هنبا نع يور 2« روبش» بيدأ

 ٍْ . ٠6٠" سمتلملا ةيغب - همدقتو

 0 هدام ة؛س تام ي رهاظلا بهذملا ةاضق نحف يقب نب نهرا دبع نب ديزب نب دمحأ امأو

 0 ١ خيرات ي ف باتك وهو ( ايتفلاو ءاضقلا قحتس نميف ايلعلا ةمقرملا ) نمه١ ١ 7ص يف هتمج رت رظنا

 0 ظ  ىهابلا يضاقل سلدتالا ةاضتا
 2 ربخ ىلع هل فقا مف ندلا يبيح " ي رصع ياطلا توراه نب هللا ديع دمج وبأ امأو

 1 ( يبرع نبا ) هنومسيف قرثملا لهأ امأ , برغملاو سلدنالا يف فرعي كلذب (*)

 00000 حقت رظنا - ( مساوعلا) بحاص ينرعلا نب ركب يلا نيبو هنيب ًاقيرفت ( لا ) طاقساب
 2 3 : ٍ مديعإ ١ بيطلا

 , ةمجنب اهيلا ًاراشم يشاوحلا يف هدودر تبثأ دقو . كلذ يهذلا لعفي م وا تددو (؛)

 يم زحلا صنلا فورح نم رغصأ فو رحب لصالا يف اما,يقبأ انايحأو

 ل



 : ها هذه را نر
 .« ال19 ةنس يف ديلقتلاو يأرلا و سائقلا لاطبإ ةلاصو نم سالما نك د

 ١ سويس راو كيرلا ةلخ

 ظ بتك يف اهاثمأب اهرقف ةلباقم ىلع تب رح لب « نيدلا يبحن طخ نع القن

 ق تحيدو . ًادهجو اتق و كلذ فلك دقو نانئمطالا يف ةدايز ةعوبطملا مزح

 ::ىأب اه لع مشلا

 0 ولج ل تنرحألا ينك عنا رست

 . راصتخالا اذه تبناحف [ ' ةقرولا الثم رظنا | (ملع ) اذكمم ةدحاو

 < 27 نينقدولا رظنا : ةلأسم يف (ةلسم) لثم يف تازمهلا لهي - ؟

 - ةقدولا : ( هءاج) يف ( هاج ) لثمو
 .( ةوك زلا ) واولاب ةاكزلا مس ري - ب

 ؛ سس وواط) نم اواوو ( قاحسإ«نوراه «ثراخلا ) : تانلأ رصتخم - ؛

 25 ةقرولا ( هللا لوسري) : اهمسريف ( هللا لوسراي ) نم : ًافلأو ( دوواد

 .( ةلام ) : ءامدقلاك ابممربذ ( ةئم ) لعأفلا ديزب  ه

 وهو «© دازام تطقسأو صقنام تيثأف كلذ لك يف قطنلا تيعار دقو

 2( ىطنلل ةاعارمو «ذرذشلل ًاراصاخا تاوتسذنم هلا رعدأ يذلا فدا
 . ظفلل ةّمالملا ممرلا دعاوقل ًادرطو « ةءارقلا أطخل

 رماها ىف ًاريثم لص الا ىف ةحفصلا ءدب ىلإ ةراثإ الئام أطخ تعضو - ب

 ةيناثلا ةحفصلا نأ ىلع لدي الثم ( ْ)ة رلاف «لصألا ةحفص مر ىلإ طخلا ءاذ>
 . لئاملا طخلا يلت ينلا ةماكلاب أدبت ةريشع ةعبارلا ةقرولا نم

 : قيلعتلا يف حج
-019- 



 تعد لإأو «ابفرد ايروس مسأو ام. ديشتمملا ةبآلا مر ىلإ ريشا ١

 هوزع يدبجح تاواحف ثيدحلا امأ « ةجاطلا ردق ىلع تلعف ابماَتإ ىلإ ةحاطلا

 ةئسلا ئواود نم هناظم ىلأ

 راثملا كاد ا أ مالعالا ضعي رجوب في رعتل أمورا تباد +

 . عوضوملاب نيماملل رشنت ةلاسرلا نا عا هسا اريك ذت 0

 هلآ لإ ابنه هيلا ريشدف ىبس اهف:ارمأ درق هلأ مزح نبا نظي دق ع

 هل ام تقلعام امأ .اهيلإ ترشأ ةريسن عضاوم كلذو « رم دق نوكيالو «ر م

 . ريثك ريغف هنع ثوحبملا عوضوملاب طايترا

 اهعضاوم وةلاسرلا يف ةجردملا تاعوضوملاهابْس أ ىلإ ريشا نأ ىلع تص رح د

 ( ماكحألالوصأل ماكحإلا ) و ( ىلحلا) لثه سانلايديأ يف ةءوبطملا هبتك نم
 0 ا ىفخنال و ( عامحإلا بتا رم و(ةذينلا)و

 : ةدايزلا ىف  ه

 مالكلل دب الام نيدلا يح وا يهذلام امإلا نم 1 وبس طقس هنا دقأ ام فضأ

 اال لل تلد خرا ع رار رق تدان مغ أ« مهفي ىتحهنم
 تاما اذا الع لو تيداحألاو تايآلل سرابف ةلاجرلا» تقطأ ب

 . تاعوضوملا مث بتكلا مث نحامأالاو

 صاخشأ يف ةبيبللا سنوت ىلإ ليزملا ركشلا ءادسإ الإ ماتا يف ىنعسي الو

 فتايلسو كاعكلا نائعو باهولا دبع ينسح نسح : ةداسلا مالع الا اهتذتاسأ

 سلام مهتيحرأو مهتوخأ نم تيقل دقف « رفينلا ىلذاشلا دمحو سيبز ىفطدصم

 . ةيسفوتلا راث آلاو بتكلا رود يف يتمهم رسب امو « معلاب ىلحن نم ًابيرغ
 همحاع : تناك اع ندحا اهدرو . ابنتك كارخو ابماع رودو سنو هللا رغ

 . ٠ ةيئاسنالا ةراضطلاو يمالسإلا ثارتلا مصاوع نم

 قد

 يناغفالا كميعس ه ا١مدبو لاوش
 +. ناسن
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 "اريل راسو يال اسايقلااطبا
 ظفاح ا ماسمالل

 يسارنآلامزجر الام كا

 أ

 . ةباتك هنع ينيعرلا حيرش نب دمحخ نب حيرش نسا يبا ةياور

 ينأنع سنوت نم ئاطلا نو ره نب هللا دبع دمع وبا هب ينأبنأ
 2 حي رش نع يوقملا نمرا دنع نب ديزب نب دحأ م..اقلا

 يىبرع نبدلا يحم

 ىهذلا نب دمش : ينرع نب نيدلا يع طخ نه هقلع

 ةريسل نك امأ يف هيلع تددرو



0 0 



 (سايقلا لاطبا) ناتل نع صخلم

 :يرهاظلا صرص ىب ريعس ىب رم ىب يلع رمت ولأ مادونا لاف

 د 5و نيستا هب قوتساو «ندلا يم دمحمب هللا منأ لك ٠

 محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو » : لاق نأ هماع يف قباسلا هللا ءاضق

 .5 ايف تدجبس فالتسالا نآس
 ا ردع اومضتعاو ٠ : لاقف فالتخالا عدا نانو: نفذ

 ”اتسا واوقرفت نيذلاك اون وكت الود :لاقو , ”ءاوق رن كراع

 00 يظع باذع مهل كتلوأو تانيبلا مهءاجام دعب نم

 هدبوو ةنالا ندوه هروح 00
 هللا ىلص هلبقو لوسرلا ةايح يف ًادوجوم فالتخالا لازام : يهذلا (*)

 ها 8 ةعاسلا موقت نأ ىلاو مد

 .ا6١٠ < ناتبآلا خنارع لآ ةروس (؟)

 نأب دعوأ هنأل اهيف انلخدي نأ هللاب ذوعن ةبآلا هذه : تلق ] يهذلا (#+*)
 فالتخا نأ انل قفاوم تنأو ؛ مظع باذع مهل اوفلتخاو اوقرفت نيذلا ءالؤه

 ىلع فالتخالا ةرثك هللا مذ اًماو « مهنم ءىطخمال روفغم لئاسملا ىف ةمألا هذه

 ام يىلورذ » ٠ لاق 00 هيلع هللا ىلص ينلا نع ةريره يلأ نع حد امل لسرلا

 || .| «مئايبنأ ىلعمهفالتخاو مهلئاسم ةرثكي لبق نم نيذلا كله امنإف« ينك رت



 تنبللا

 وع

 اج سو يوي دسعلا هاهم +

 : لاق «؟ ىراصللاو دويهلا : هللأ لوسراب 200 انو 0 هومتكلللا

 0 ما ًاذإ نف َ

 د يتمأ رح قح ةعاسلا موقتال م2 ؟ هعفر هررط نعو

 «؟مورلاوسرافك » :"'ليق «٠عارذب ًاعارذو «ربشب ًاربش اهلبقنورقلا

 . يراشلا بح رشأ  «؟ كتل وأ الإ سانلا نمو ١» ل

 يف يأرلا ورم نافو .اوطلغف موق اهب نددت ءايشأ هدعب ثدح مف

 وهف ةباحصلا نم ءيبث كلذ يف | هنع يور نم لكل نأ عم ئبامحسلا نرف

 اب لب صن ريغب نيدلا يف حلا وه يأرلاو ٠ هب عطاق ريغ هنم ءىربتم
 . ليلحتلا وأ ميرحتلا يف لدعأو طوحأ ىتفملا هاري

 هدعب ناثيدحلاو هقيلعت ُّق ىهذلا هرك د يذلا اذه ةرب ره يبأ تبا دح : تاق مس

 1 يلنرعد آ ةظفلو ) ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا تاكا يراخبلا حسبحص ف

 ٠١١/6 جحلا باتك ) لدم حيحص يف وهو ( يلاؤب مسلبق نيذلا كله
 رك دو .انه مزح ئاةباور ف ا (يفودذ) ظفلب (مامعاأ ةحس لويناتساعبط)

 . م. ص ( ذبنلا ) هباتك يف وه هدنسب الماك ثيدحلا مزح نبا
 يل تل حم يف ام يزول دمع ىلا تييع اجا

 ( نمث) « ( مهومتعبت بض رحح اولخد ول ىتح) هيفو ( هامس٠؟ قالوب
 .(اذإ ) طاقسإب

 , ( لاقف ) .. ( ليقف ) هيفو ٠١١/9 يراخبلا حيحص (ع)
 دل ب سس



 ّ كا ل را هيو
 مهرئاس هركن أو مهضعب هب لاق يلاعلا هرقل سامقلا ترق مك

 0 عامجإ وأ صنهيف يف محلا لثع هيف صنال ايف محلا وهوبهنم أوؤرمتو

 ضال ايف » ملوق اهدحأ : هوجول ةلطاب ةيضق هذه : اناق . «هبشلانم

 را رحل امناثو 6 0 هملع ص وصنم هلك نيدلا نال مودعمأذهو «همف

 |يقافت ال»:مهوقابثلاث و ءناهرب الي ىوعددهن آل كلذب محينأ زاحامل لوو

 يف ةلعلا ىوعد ذإ ىلاعت هللا ماكحأ نم ءيشل ةلع الو « .حلا ةلع يف

 . ةجح الب لوق كلذ

 انحمار أم لا ىوتف وهو تلال هدرقلا يف ناس رنا رم مك

 ءاوهألاو « ناهرب الب لوقو ىوه لا عابتا هنأل لطاب كلذو , طقف

 جرحت نا وه ليلعتلاو ؛ عب لا هيرقلا يف مدقتااو ليلعتلا ثرع مث

 ” انا نع راخإ هنأ لطاب ادهو « يصنلا هب ءاح يذلا مكحلا ةلع يتفملا

 ' ملا نمز يف نآك سابقلا لب : شماحلا ىلع ىهذلا ىلع اذه ءادح (
 - تثدح ةعدب هنإ : لوقيف « ماكحإلا » هباتك يف اذه هلوق مزح نبا دك ؤيو
 : لفل ماكحالا رظنا - « .كاثلا نرقلا ف ربطو انف 2 ىناثلا ترقلا ف

 يأ ] هيلا جاتحي ًائيش ملعأ ال :٠ لاق دقف ًاضيأ يراخبلا بهذم اذه )١(
 لاق « . ةنسلاو باتكلا يف وهو الإ |[ عمتجملا ماظنو بادآلاو عيرشتلا يف

 | ؟يأرلاو سايقلا ىلا جاتحن الف يأ | « ؟ كلذ ةفرعم نكمي » هل تلقف :هقارو

 [هاومه/ه ةيفلسلا ةعبطملا | يراذبلل درفملا بدألا باتك رظنا .. « معند: لاق
 // ص بطلا نيدلا بحي ديسلا ةمدقم
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 م هسفن نع ربخ ١ 8 هللا : در ةلعا كلن د نم ا م

 ءارلال ىتفأ ينالفلا مامإلا نأل ةلأسمب يتفملا تفي نأ وه ديلقتلاو

 ف ءاماعلاو ن نوعي اتلاو ةءباحصلا فاتخ دقو 1 ناهرب الب رالاب نيدلا 8

 نعحص دقو . !؟ ضعب نم عابتالاب ىلوأ مهضعب لعج يذلا اف ؛ كلذ

 سايقلاب لوقلا مهنم دحأ نع تأب و يأرلاب ايتفلا ةباحصلا نم ريثك

 رحال هه ىور هو دنع رشا يجر ربع ىلإ وستملاةلاسرا
 مصاع نع بيعش نب فنحألا نع ةاطرأ نب جاجح نعنمحرلا دبع نبا
 «ملاعلا ءافش مارحلاو لالهلا فرعنمل سايقلا >: لاق ىلع نع ةركنا

 /. نالوبجم دمتو فنحألاو , عوضوم اذهو

 دارا فرعا و رومألا ىف » :.اهيقق رع نع ١ ةاسرلا امأر
 هذهو «. هب ضقاف هللا ىلإ اأو قحلا اهالوأ ىلإ دعا 3 لاثمالا

 امهالكوديبأ نع نادعم نب ديلولا نيكللملا دبع اهب درفت« حيصتال ةلاسر

 ديعب ابلثمو « لوبجم وهو ديعس يبأ نب هللادبع قيرط نمو . كورتم

 دعساتلا جرخأ ٠ لاق يدوألا سرا نع : لحالا شماع لعاته (؟١

 ” ةلاجرلا رك دف « سسزرم ىلإ ىلإ رغ تاك اذه ؛ لاقف ًاباتك ةدرب ىلا نا

 ىف ىذتحم لثم انأ لع لوادتت ةروهشم ءاضقلا ىف هذه .رمج ةلاسد : تلف
 ىقارطلا 2 رنا تعال تك نم تاك ابلقش نأ "لق « زاتإلاو 2

 ماسج ةنس دمحم ىفطصم ةعبط ) 4 ص  دريمال لماكلا باتك لوأ يف اًلثم

 لوق ال ةعيرشلا ءاملع نم نيثدحللا لوق دانسإلاو نآملا يف لوقلانا يف كْ الو

 : راهألاو بدألا ةاور

 ا



 1 . نوماعت الام هللا ىلع اولوقت نأ ىلاعت مرح

 , هثاريمو دحلا يف ديزو ىلعو رمع نعةساقملا تيور): لف ناف

 كلذ ربتعن ملول » : : ناتسالا تايد يوان : يف سابع نيا نع تبورو

 عنم يف صاقو يبأ نب دعس نعو ؛ « ءاوسب هاوس ابلقع عباصألاب الإ

 ثاريم امأ : انلف «( رمتلاب بطرلا عيب ىلع ًاسايق ١" تلسلاب ءاضيبلا

 نب ديزنب نمحرلادبعو « ًاعطقنم يعشلا نع طايخلا ىسع هاورف دجلا

 عم دجلا هبش مدحأ نأ : ئاورا ا نا طقاس وهو ملسأ

 ؛ ةرجش نصغ نم نينصغب رخآلا هبشو « رهن نم نيلودحي ةوخإلا
 تاج ألا ولوادحلا بعشت يف سل هنألاذه لثع ىضرن نأ هلل شاح د

 ارق | لع وأ سدلا ىلإ وأ كلثلا ىلا ةوخألل دحلا ةعحاقم لع لد

 نع جشألا نب ريكب نعشراحلا نيورمع ريخ اوركذو . ثاريملاب
 : اولاق اهلف ةيرورحلا ىلإ يلع ينلسرأ » : لاق سابع نبا نع لجر

 "” هتأرماولجر يف كح دق هللازإو 0 « : تلق « هلل ةالإ كحالد

 " نوكي رشق هل سل ريعدلا نه برض : اسناو ءةططلا هضاب

 ْ مابصملا يف ىف ( تاس ةذأم ) رظنا هتسمالم ف ةطنأا ةمدسل 2 زاحيللاو روغلا يف

 يف هرظناو.؛ اذه دعس ثيدح رك ذب ثح ريثألا ئال ( ةيابنلا ر يفو ريخلا
 نيب يذلاك توافت نم اهنشب ال تلسلاب ءاضيسلا |عيب عنمو ١/ةي/١ دمحأ دئسم

 ..رتلاو بطراا

 لها نم (ىح اوثعباف اهني قاقس منح نإوو : ىلاعت هلوق كرا

 . سع/ع ءاسنلا ةروس <« « .. ابلهأ نما كشر

 هيد 2



 ” ةمألا يف كلا مأ لضفأ كلذ يف كحلاف "" ديصلا ءازج يف كو
 دان اصيأو « لبخ 5 تاسإ ف اذهو 1« اه رامد نقحتو اهل عجري

 محي ىتح الإ اهيف ىضقي الأ ماكحألانم ءيش يفزوحجيال هنأ يففالخ
 جتحا ولف ؛نيجوزلا يمكحو ديصلا ءازج يف لعفي ا لدعاوذ ابيف

 . كلذ يف ةعطاق ةجح ناكل اذهب سايقلا لاطبإ يف جتحم

 /دراو صنلا لب « عامجإ نانسألايف الو ابيف سيلف عباصألا امأو

 لاق : يراصنألا ديعس نب يحي لاق ٠ عب اصألا درو 6 نانسالا ر

 يفو,'"'[ هلفسأو فلا لعأ ] مفلانملبقأ ايف: رمعىضق»:بيسملانب ديعس ٠
 لعأ انأ» :لاق هسارضأ بيصأ و ةيواعم ناك اذا تح ءرعب يعي سار

 بيصأ ولف»:بيسملانبالاقو سمخ سمخب اهيف ىضقف« رمعنم سا رضالا
 تدازل ةيواعم ءاضق يف بيصأ ولو«ةيدلا تصقنل رمع ءاضق يف هلكمفلا

 لة رع را ماهبالا ُْ لعج ريع نإو» : بسملان با لاقو :ي<يلاق

 رصنخلا يفو« ًاعست رصنبلايف و« أر شع ىطسولا يفو ءأرشع ةبابسلا يفو
 «هب نحف (ءاوس ابيفعب اصألانأ) :مزح لآ دنع ًاباتك دجوىتح ٌاتس

 )١( مرح“ متنأو ديصلا اواتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق يف «

 «خلا. . كسنم لدع اوذدب كح معَتلا نم لتقام 'لثم ”ءا زجفأ دمعتم نم هلق نمو

 هي هم ةدئاملا ةهروس :

 )0( ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ) هباتك نم ةدايز ( 191/97 .
 ١م هناتك ُْف (١ مامالا ف ىضه هنأ : ) ماكح الا ل وصأ يف ماكحالا

 نيرشعو سمخي اهيلت ينلا يفو .
 كا



 ؟ءاوح نانسألا نأ » : ًاضيأ مزح لآن ات قىوردع وبأ لاق

 لطبف «+ اوس اهلك نانسألا ةيد نأ » رمع نع مب شنع يعشاىورو

 . نانسألا هيلع ساقت عامجإ عباصإلا يف نوكني نأ

 لوسر نأ : سابع نبا نع ةمركع نءةدانق نع ةبعش [ ىور ]
 سرضلاوةينثلا ء ءاوسنانسألاو , ءاوسعباصألا » : لاق كَم هللا

 > '""ووواد وباهحرخا د: ءارس ده وهدع

 امو « ركفتلاو بجعتلا ىلعالإ عقبال برعلا ةغل يف "' رابتعرلا

 , نيدلا فان وعدي يذلا ساقلا اده ترتلا تاع

 جول مثءلوبج وهوشايع يبأ ديز قيرط نف "ادعس ثيدحو
 توجتحيفأ , سايقلا كلذل لطبم مبعيمج نأل , هل نيفلاخم اوناكل
 . تلسلا. ءاضيبلا زيحي مبلكو !؟ هل نوفلاخم مو دعس

 ,ردانلا يف كلام عقودقو ةفينحيبأ لبقداسفريا.لاق ادحأ انماعامو

 .«كلذفالخ نسحتسن انكلو اذك ةاأسملا هذهيف سايقلا»: نولوقيف
 ا ا ع رج ا ناسا از و يع ا ب جس هس ع ب ب يح وس ص ا يس سس سيسي يي - سس سس جسما

 ْ (ملا. . س رضلاو ةينثلا وءاوس عباصألا ) :دو واد يب ىلإ هدنس يف ثي دا لوأ(1)
 . يباطخال نئسلا ماعم رظنا

 :ىلاعتهل وق : قاس رصتحلا اذهيف قيس لو سايقلا نهأ هب جت معا ام (؟ ١

 : ةاماك" ى ِه هدهو جاحتحالا اله دعيم ةبآلا قامسو «راصنألا ىو أ ايا وريتعاف»

 هرعطلا لوأل مرات ن نم بتاتكلا لهأ نم أو رفك نذلا جرخأ يذلا وهدم

 ثيح نم هللا مهاتأف ؛ هللا نق معا م مهنأ اونظو اوجرخ نأ ممننظ ام

 نينمؤملا يديأو مهيديأب مهتوبب توبرخم بعرلا ممولق يف فذقو اوسقخت
 ؟/هو رشا ةروس -؛ راصيألا ىلوأ اب اوريتعاف

 “ ص يف رم (©)



 تدجو |غيحللعلاكلتنأ اوركح مثءابلجأ نم  مهمعزب  ةبجاوعئارششلا

 0 ١ يف |ريمما 0

 70 نإ 0 نانا د يف مدننا رهو , كلام باح 0
 0 أ مديلقت نع مثوم لق هللأ م57 ءال ؤه نأ لع . هلاوقأ ت تداضت 0 0

 ٠ اب اص لا وقأ نم ضراعتملا رصنت ةفئاط ركق ءا 0000
 كلت تناك الع ةدراولا ىلاعت هللأ عئارشل اردرخأت لملعتلا امأر

 تكارتا اوشن رومألا هذه تشفو ؛ صنلا محب كلذ يف مدملا ٠ بجو

 ارك فورعملا داع يح ةيسسلاو نآرقلا ماكحأ هل

 :عفار نب هللا دبع نع ديز نب ةماسأ ثيدح يأرلا لهأ تدمتو

 ناد كنب يضقأ امنإ » : هيلع هللا لوسر لاق : لوقت ةماس هءأ حب
1) 

 0 . دوواد وبأ هجرخأ ع ءيش هيف "ا لد

 عطب نم » : ىلاعت هلوقل نيقيب عرش كَم هللا لوسر يأر : انلف
 و ا كارأ امم سانلانيب كحتل» : لاقو 0 هللأ عاطأدقف لوسرلا

 : ثيدحلا ما نإ اذه

 ظ ثادحإ مهب نونظم الو مالس إل | ىلعنيمهتم ريغ احصلاو 2 : اولاق

 هدل_ه ف تطقسو ه ١٠م. ةنس ةيلئسكلا ةعبطملا ب هأ؟ ُج هئلس 2 6

 .( ىف ) ةملك ةعبطلا

 نو. ةبآلا ع ءاسنلا ةروس (؟)
 ناب باتكلا كيلإ الانا انإ م : افرار ٠٠١ ةمآلا ؛ ءاسنلا ةووص 3

 « ... محتل

 همس اأ و



 « .هولاق ام زئاج هب لوقلانأ الولفءيأرلابمهلوق صو ءهبهتلانذأي ل عرش

 ناربم نب نوميم نع ناقرب نب رفعج نعما.ثهنب ريثكل أ ربخ اوركذو

 يضباماهيفدجو نإف هللا لوسر ةنس يف رظن الإو « هب ىضق دجو نإف

 ممراشتساو مءاسؤر مو سانلا لأ كلذ هايعأ اذاف 204 ىضف 4ب

 هابعأ اذإف كلذ لعفب رمع ناكو . هب ىضق ءي ىلع معا عمتجا اذإف

 ؟ ءاضقب هيفىض ركب وبأن اك له:لأس ةنسلاو باتكلا فك لذ دحنأ

 هد لع مهأر عمتجا اذإف« مراسقتساو /سانلا ءاماع عمج الإو

 <« ., هب ىف

 :' "5 وعم نا نعدب زب نب نمح رل اديع نع ريمعن بّةرامع نع شمعألا

 ا هل ضرع نف نور اع اعل هللا نإ مث « كانه انسلو يضقت

 لثم ماكحألا لوصأ يف ماكحالا هباتك يف ثيدحلا اذه مزح نبا قاس )١(
 د كرألا , نتاورب اهنأ قالا قساىف تيدطاو (؟م//0) قايسلا اذه

 ةيناثلاو «ىلي امف هانتيثأ ظفللا يف ريسي فالي هالعأ يه اك ديزب نب نمحرلا دبع

 سس ةعط مساوي قاتلا قبل يطوسلا ا طل ا
 : هو/١ يمرادلا ناسو « لم

 . « كلانه انلو يضقن انسلو و: يقاسنلا تس ىف

 . « انغلب كأانيلع ردق د: يئاسنلا ناس يف (م) ْ

 اهم



 باتك يف سيلرمأ هءاجنإف « هللا باتك يف اب ضقيلف ''[ مويلا دعب ]

 1[ هللا باتك يف داما ءاج نإف« بكي هيبنهب ىضق امض قيلف ] هللا

 رمأ هءاج نإف « نوحلاصلا ه ىضق امب ضقيلف هللا لوسر هب ىضق الو

 [ فاخأ ينإو ىرأينإ"']:لقيأو هيأر دهتجيلف نوحلاصلا هب ضقي مل
 كييريامعدف « تابباشتم كلذ نيو « نب مارحلاو نب لالخلا نإف

 « . كبيري ال ام ىلإ
 هاع ايم هللال وسر نأ لج داعم :عرر انا تيدا اوكذو

 نإف» :لاق ؟هللاباتك يف امم يضقأ :لاق«يضقت اذامب »:نميلاىلا هثعب ذإ

 يف دحت نإ » :لاق «.هللا لوسر ةنسبف » : لاق «؟هللاباتك يف دحت)

 يدا هن دها» : لاق « ولآ لو يأ ر ديتحأ» :لاق «؟ هللا ل وسر هس

 : ىلاعت هلوق اوركذو « . هللا لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر قفو

 ادهو.. يني ىروش مْاضَأو ٠ : هلوقو ' « مألا يف م رواج

 ال لالا ل نس دال اذ لصألا ىف قاس يسرقلا ب اك
 «هللا لوسر هب ىغق الو ١» لدب « ملسو هيلع هللا ىلص هسن هب ىفق الو ١» كلذ

 0 ١" ماكحالا يف كلذ نم وحنو « انه

 «ىرأيفإ >: ابمف سدلو نيت رم « فاخأ يلإ فاحأ ينإ» يئاسنلا نئس يف (©)

 . انلصأ يف م يمرادلا ننس يف ةتيثم اهنكتل

 ناس يف هرظناو « ةحصلا مدعب ثيدحلا اذه ىلع مزح نبا يح يتأبس (م)

 .ه ١غعو قشمدي لادتعالا ةعمطم 3/١ يمرادلا

 . 6١ه ةيآلا م نارمع لآ ةروص (غ)

 .مم ةنآلا غم ىروشلا ةروس (ه)
 ها ل



 رهش تاو ؟ للصن 5و ؟ ًأضوتت يق ماراح ال ذإ , عىل سل

 ؟ لحي امو ؟ مرحي امو ؟ كسانملا امو ؟ ةاكرلا ؟و ؟ ماصي

 رمال ادرف « "هللا لع لكوتف تمزع اذاف ٠ : هل لاق امناق ءاضيأو

 هللا لوس يف نأ اوملعاو» : : ىلاعت لاق 5و 4 مهلإ ا 1 ينلا لل

 را رعز نم لأس نو . 07" ' نعل سمألا نم ريثك يف كعيطي ول

 ( مهلك مهترواشمب الإ عرشلا نم ءيث حصي ال ) : اولاق نإف ةرواشملا

 ( ( اذك ) ضعبلا ةرواشم حصي ) : اولاق نإ و « جرحلاو لاح اب اوتأ

 وج ريشيحو | بدن ةبآآلا نأ مصف ( ؟هدح ىو ؟ ضعبلا اذاهف : انلق

 ةحايملا ءايشألاو وزغلا ةدارإو برحلا بيترت نم ًاماع دنع دحي نأ

 نهز هباحصأل مالسلا هيلع هلوقدسنمو ... اذك ةبج ىاء ند ظ

 0 املاذك و , ياسنلاهاور -« لع اوريقأ هج: ( سد

 ةيمرق « 0 مم هأور 2 «ىلع |وريشأ» :ه اهمال اق نايفس يبأ لابقإ

 مثرهاو 0 : ىلاعت هلوقكلذ لثمو 6 (ردب ) ىراسأف ةرواشملا ةصق

 ا مهيب ىوررت

 ظ ١هو/؟ نارمع لآ ةروس )١(
 نم تسدلو ( متدنعل ) لصالا يفو ا/ ةبآلا غ5 تارحملا ةروس (؟)

 ؛ تاءارقلاذا وْش نم هيلعتعلطا ايف اهدجأ مل و«ةرشع عبرالاةفو رعملا تاءارقلا

 . هللا همحر هنم لق قبس يبف كلذ يف ءي ىلع علطا دق يهذلا نكي مل نِإف

 ٠٠٠0 ملسم حيحص يف دب ةوزغ باب يف ثيدح لوا رظنا (م]
 . مم ةبآلا :#" ىروشلا ةروس (؛)

 16 نعؤم ناثتسلا ٠» ثرد دا ف هنهو : تلق : يهذلا (*#«)

 ع ١ مب

 م



 دسسسمت ووش نم 0 ِْ 0

 « ففرعلاال و ؟وه نم :دحأ يردبالو ةبعش نب ةريغملا يخأ نبا نقثلا

 ظ ه ومو نم «ىردي ل داعب باحصأ نم لاحر نع تيدحلا الغ

 فرعيال هنأل بذك اذهو ( رتاوتلا لقن لوقنم اذه) : اولاقف موق

 نوعيبأ نع هاور . نيمدقتملا نم دحأ هب جتحا امو نوع يبأ نع الإ

 سان نع نوع يأ نع ةبعش نع هانيورو « ةبعشو يناميشلا قاحسإ ١

 . هرك دق ... داعم لاق هنا لوس نأ داعم ناحصا

 نب يهاربإ انت : ؟جراش ينثدح : ينماطلا دمج نب دمحأ اندرحد'

 لا ريثما 0 ةقلعتلا هذه لعالا تما ع رطلا اذه ءازا (
 . «ذاعم باحد ا نع ثدح ورمع نب ثراملا تعمم : يفقثلا نوع وبأ يفربخأ : ةبعُس

 : ةضقالا باتك ) يف هنذس يف دوواد وبا هر د روبتم ثردعاو : تلف

 ادا هع نع رع نى صفح انتدح :ةث هدنسو (ءاضقلا ىف يأرلا داهتحا تا
 وه كلذك و خلا . . صم لهأ نم سانا نع ةريغملا يخا نبا ثراخلا نع نوع

 : يمرادلا ننس نم الماك هصن كيلإو ( 007 دححا د ف

 0 ل ىلع نع ةبعس انثدح :. دامح نب ىمح انثدح

 را را نب ورم: يمرادلا دنع اذك | تراها نب ورمع نع : 07

 سان نع: ةمعّس نب ةريغملا يخأنبا |[ ماكحإلا باتك ىف اكو قيس © يرحم نبا

 نإ تيأرأ » : لاق نميلا ىلا هثعب ل ينلا نأ :ذاعم باحصا نم صمح لهأ نم

 مل نإف » : لاق « هللا باتكب يضقأ » : لاق « ؟ يضقت فيك ءاضق كل ضرع

 يف نكي مل نإف » : لاق « هللا لوسر ةئسدف » : لاق « ؟ هللا باتك يف نكن

 دمجلا»: لاق 3 هردص برضف ؛ ولا الو كاز ديتحأ ج:لاق < 2هللا لور هس

 « . هللا لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر قفو يذلا هلل

 ١١١/07 ( ماكحإلا ) هباتك يف هرك ذ ثيدحلا اذهل رخآآ قيرط مزح نبالو



1 

 ما روض ننعم انثث : غئاصلا يلع نب دمعات : ناري ندع ئ

 وه يفقثلا هللا ديبعنب '"'دمحسنع ينابيشلاقاحسإ مانع رضلاةيواعم

 را دق* . ..نمللا ىلإ ًاذاعم ل هللا وسرت الناقد
 ر 2 |نع لتس دقو كَم هللا لوسر ىلإ اذه لثم فاضي : تين

 ةعماجلا ةيآلا هذه الإ اهيف يلع لونأامد : لاقف "1 ا ب

 ريغب مالسلا هيلع كحي لف ٠" هرب اريخ هرذ لاقتم لمخ 1

 يف انطرفام » : قداصلا هلوقب هبر نع نابأ دق وهو صلاخلا يحولا

 ريغ ناريخالا نا رطسلاو « يفآلا قيلعتلا شماهلا يف رطسلا اذه ءازإ )١(

 : | همه ثردحلا |" هحام نبا ننس ىلع انلياقف نيحضاو

 0 ندطلا اثدح : ًاهاو تاك ناو ةضراعب اه هحافه نا ناك ى

 ةدامع نع ناسح نب دمعس نب دمه نع يومالا دعس نب ىمحي انثدح « ةدادحس

 لوسر ينعي امل » : لاق لبجح نب ذاعم انث : منغ نب نمحرلا دبع نع يسن نبا
 رمأ كيلع لكشا نإو « ملعت ام الإ نلصفت الو نيضقت ال :٠ لاق نميلاىلا هللا .

 ٠ « هيف يلا تكد وا هنيش حاس
 هرتك نم ةريثك عضاوم يف ذاعم ثيدحلاطبإ يفءزح نبا ضافأ دقو اذه

 ثيدح امأو » : لاق ثيح ( مس ماكحألا لوصأ يف ماكحالا ) الم رظنا

 ... خلا ٠ ايالب ثالث هيفف منع نا

 ١ ه4 يناكوشلا راطوالا لين رظناو ؛م/؟ دمحأ دنسم نم ةدايز (؟)

 . 6 هأنعم نيحمحصلا ىفو د : لاق ثمح

 باتك رظنا - «هرب ارش ةرذ لاقثم لمعي نم و» ةفاضا عم«هظفل لب : تلق

 .( لازازلا ةروس ١ يراخيلامسسع ىف( كارلا
 . 0 ةبآلا هوب لازازلا ةروس (م)
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 2 بلر لدا سانلا نيب » : هلوقو « « '"' ءيث نم باتكلا
 ابأ نأ نظي نأ ملسمل لحي الو / ةلسرف ناره ن نومس كاوا

 . هللا ابعرش# مل ةعيرش اوعرشبل ةباحصلا ناعمجي رمعو ركن

 بلط يف وه امنإف « " هيأر دهتجيلف ه : دوعس- نبا :لوق "' امأو
 ٠ فاخأ يفإ و ىرأ ينإ لشن الو ه : هلوق كاد نيب اهدح ىعدسا

 « كبيريالام ىلإ » : هلوقو « هب هرمأ ام ريغ وه هنع هاهنام نأ حصف

 وأ دا لالحلاب الإ يضقي الأو هيأرب يتفي الأ يف يلج ناي

 ندبلا مارد
 را دود دوبشلا لعلو « نيمو دوبش مكحلاب سمألا اوركذو

 . ناغ ةيلغ وه اغإ اذه نأ و « ةيداك نيميلاو , نودع

 نيقب كلذلب :ًانظ نيميلا وأ ةئيبلاب كهلان وكي نأ هللا ذاعم : اذلف

 رآ دورشلا بدك ةاعارم انفك اهو « هب مكحلاب هللا انرما يذلا قحلا

 اذإ انكل نظلا ةبلغب اذه ناكولف ؛ اهبذك نم نيميلا قدصالو مبقدص

 وأءهركتأف ًانيد هيلع لسملا ىعدافباذك ينارصن و قت رب انيلإ مصتخا

 هنأل هاوعدب لسملا يطعن نأ بجو ملسملا ركتأف ملسملا كلذ ىلع وه ىعدا

 . بذاكلا وه ينارصنلاو قداصلا وه نيقيلا حطاني يذلا نظلاسلغأ يف
 ١ سسصتصل بمص ص خص صصص صح ص سس عل ل 200م م ا “ا كوكس رع ملمس + تعمح حد

 مسخ ةيآلا 5 ماعنألا ة ةروس )١(

 ( لزنأ ): لصالا يىفو :؛ ةبآلا ١١ لحنلا ةروس (©)

 . مق تيس وهو ( انإو ) : لصالا يف (م)
 .ا١٠-١١ ص هلماكت ثيدحلا رم (؛)

0 



 0000 يا وا 5

 | مالسإلا لع امرح مديد 1 هللأ لوسراب » : رمخو

 ك| اهادهأ يتلا ةلحلا ىلإ رظناف " ( ايندلا نم ) انسح ًايز انيلع اوري

 لع ناقفتت ايكتأ ول هللا ياو « لفأ د : لاقف « اهسبلاف ةدابع نب دعس

 : فبعض وهو.ثيدحلا ... دا ةروشم يف اككضعام )» دحاو ا

 (ةللا سايل يف الإ |مهيأر لوبق هيف سيل هنأل مهياع ةجح ناكل حص ولو
 لا كلذ لثم يف ةروشملاب لوقت نو هك رو داع حابم اذهو

 سابل رمع ىلع مالسسلا هيلع ركنا دقو . الف يأرلاب كل عرشت

 نار هلاداك» :لاق ريبزلا نبا نع ةكتيلم بأن با نع "' رمع نيعفان

 « يت ينب دفو هيك هللا لوسر ىلع مدق : رمخو دل اكلم نأ

 وأ لاقف 6 ه ربعي رخالا راكاو "داع نب عرقألاب اههدحأ راشأف

 ار ل
 . مساج يف هل هحرحت رظناو 05

 امنإف ثيدحلا ةمقد اهنف ر ظناو ةقياسلا ةحفصلا نم ةداز (؟(

 ةنس تام ؛ ل تان 1 نع يور ظفاحلا يملا يحيا هللا كمع نبا عز

 . دعس نبا تاقبط ها

 - ةرارز نب دبعم نب عاقعقلاب ركب وبا راّسأو © رمع عرق" الاب ريشملا (4)
 </عدمحا دنسمو «م:ينب دفو باب (14) يزافملا باتك يراخبلا حيحص رظنا

 ا 2 ١

 (؟) مرح نا
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 2. تعفتراو“ كفالخ تدرأام » : لأقف « يئالخ تدرأامنإ» :رمعل ركب : ١

 قوف كتاوصأ اوعفرتال :٠ تلزنف هيي هللالوسر دنع اههتا وصأ

 ةالكَص ينلا ثدحاذإ دعب رمع ناكف » : ريبزلا نبا لاق '''« ينلا توص

 «.. هميفتسي ىتح هعمس مل رارسلا ييخ اك هئدح كيد

 مهنمممألا يلوأ لإ ول وسرلا ىلإ هود ر ولو» : ىلاعت هلوق ورث دو

 لاطبإ يف مهيلع ةجح مظعأ هذهو . "'« مهنم هنوطبتتسي نيذلا هماعأ
 ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ول ممنأ ربخأ ىلاعت هنال يارا طابتساا

 قبب لو كش الب آنيقي طابنتسالا لطبف هوماعي ل مهنأ حصف ...عامجإلا
 نإف» : هلوقل صألا لوا نم عامجإلاو ةئسلاو نآرقلا ىلإ درلا الإ

 حابأالو هللابجوي ىلف "لوم راو قا لا هود رن ء يش يف معزانت

 7 دا نمّرم انك نإ ةنسلاو تدارقلا لإ الإ عزانتلا دنع درلا

 ظ . رخآلا مولا
 ل نرتا هيقف وأ عبات وأ حلم نم يأرلا 0 مهل لوقت 3

 وأ صن نم ناهرب هتحص ىلع موقي ىتح ال مأ هفالخ روجي الف هسفنب
 «هسفنب ةجح وهلب» : اولاق نإف ؟ درجملايأرلا ريغ نمامليلد وأ سايق
 «ةجحهدرجمب وه سيل » : اولاق نإو « لقاع هلو قيال امو لطابلاب اوتأ
 .هيفميفلاخنال قح اذبف «ءار آلا ضعب هقفاوي /يذلا ليلدلا يف ةجحلا لب

 )١( «ةناآلا ه4 تارححلا ةروس .

 ةهبآلا ع ءاسنلا ةروس (؟) ١م .
 ) : ه5



 ء؟أطخ هضعب و باوص هضعب وأ باوص هلك يأرلا » : مهلأسنو ظ

 باوصلاو.أطخلاب لوقلا زوجيفأ :مللاقبف « باوصدلك » :نول وقال ظ

 لك يأرو زئاج أطخلاب لوقلا » : اولاق ولو ؟ناهربب الإ فرعيال هنم .

 ا. ةفينح يأ لوق سيل نأ لوقلا اذه نم بحول « مدا
 : لوقي هللاو نيدلا يف كح يأرلاف اصيأو «لاوقألا راس ساس

 ظ '.ءارسأوكح يكرس

 دقو نيدلا يفنيمهتم ريغ ةباحصلا» : كلوق نع انوربخأ : لوقت مث
 نأ ماع دقو عامجإلا اذه متدجو نيأ : « يأرلاب لوقلا ىلع اوعمجأ

 فين وةئم نع الإ لئاسملا صاخشأ يف مهنعايتفلا ظفحتال فولأةباحصلا

 افروطسوتم ًأسفن رشع ةثالثو نورثكم ةعبس مهنم « أسفن نيثالثو

 يتلا لئاسملا اشاح نانلأسملاو ةلأسملا مهنع ىورت ًادج نولقم نوقابلاو

 ىلع عامجالا نيأف , ناضمر موصو تاولصلاك اهياع مهعامجإ نمت
 ؟ يأرلا لرشلا

 ملامنيدلا يف عرشن نأ لحال هنأ ع مبعامجإف هيف كشال يذلا امأ

 . هللا هل ندب

 0م لوش "يا مخادع تادع ا

 هادا ل را (١

 ْ 7 اس رسم قو سو تبخل نم هنا ل 3
 . يلكر زلل ءالعألا



 مجيب # ف

 ٠ هراكن| ىلع نوردقيال صأ اذه « يعفاشلاو كلامو

 . كلذ ى رنات «تاومو اخ : : لاق ةءاحفلا فلسا ع

 '''تيللاواكلام تعمس : مساقلانبا نع جرفلان غبصأ نع ني ضم نبأ

 هيف ) :موق لاق 5 سيل » : هللا لوسر باحصأ فالتخا يف نالوقب

 «. ناوصو طخ وه اهإ , كاذك ساء(

 :يذمرتلا ليعامسا نب دمه انث : كلاملا يرونيدلاناورص نب دمحأ

 ثدح نش دحن زجأ نع كلام لع ١ لاق بهو نيا نع ةلمرح انث

 :لاق« ؟ ةعس يف كلذ نم هارتأ : بالَتَم هللال وسر باحصأ نع ةقثا

 ماع نال رقأ , دحاو ىلإ قحلا امو قا بسب يح تا

 ” ءاناسعاارع سس

 فالشخا يف لاق كلام نع مساقلا نبا نع نيكسم نب ثراحلا
 ٠ « دات الاب كيلعف بيصمو ءىطخم » : ةياحصلا

 اا اذإ حاملا نأ مزلسالا ىلا يمتني نم فلتخال : لوغ

 نكلو« كلذ هداهتجا يف ءىطخم هنإف هنع باغ صن فالخ ىلا هدابتجا

 اسما هلا و تارقلا ةيتفلا ديف ةلأسم ف بح اصلا نأ اخ ادا

 ةفينح يبأ يأرا مهفالخل ةباحصلا نم اوؤطخ نم اوؤطخف انموصح

 تاهدصو عساو ءاوث عماهست رو اههمقف و رصم ملاع دعس نبث للا مامالا 6

 :ريكب نبالاق6 طق ةاكز هيلع تيجو ام رانئيد فلا نينا هلخد ردق « ةريثك'

 "/ه ص يجر زخل لاىكلا ةدالح رظناصه ااه ةئس يفوت «كلام نم هتذأ وهو

 مدل واذ



 ًادهتجقحلا ًادصاق ىتفأ اذإ ةمايقلا موي ىلا ٍلسملكو لب بحاصلاف

 نآرقلاةفلاخم ايتفلا كلت نأ يف ةجح هيلعمقت ملو هب ىتفأ ايف قحلا ىري

 , نيرجأ كلذ يف هللا كح باصأ اذا كلذ ىلع روجأم وهف ةئسلاو

 دحأ هنم ىرعيال مهولاف  ًادحاو ًارجأ هللا. كح ًاطخااذا روحابت

 . هيي هللا لوسر دعب

 فلاخ يأر درجي هنأ فرعو هب ىتفأ ايف ةجحلا هيلع تماق نم امأ

 طقفديلقتب ىتفأو هلوق ىلع ىداتف ءصن هب تأي مل سايقدن أو ءصنلا هيف
 مبك رت نومثالا مو ةعدبلا هذه اوعدتب | نيذلاءال ٌوبف .. داهبتحا نود

 . هل وسر مالكو هللا مالكىلا عزانتلا دنع درلا نم هب هلا مممأام ًادمع

 ةشيحلا انني » : لاق ةريره يبأ نعبيسملا نبازع يرهزأا نع رمعم

 ىلا ىوهأف « رمع لخد ذا مهبارحب ٍهياكو هللا لوسر دنع تويعلب

 « . رمعاي مبعد » : ٍةيككَم ينلا لاقف / مهبصحي "' ىصحلا

 :,اوُعب انه ىهزلا ىنلع

 لرد ر تدي ناطشلار وم رعأ و : قيدصلا لوق قاس مث : تاق
 - 3" «اهعد » :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيلع لبقأف « !؟ هللا

 )١( ىصخلا ) لدب ( ءايصحلا ) هيفو ؟../9 دمحادنسميف ثيدحلا ( .
 اضا ثيدحلا يور دقو « دحاو ةرامزملاو رامزملاو رومزملا(؟) :

 ةشئاع نع ( نيديعلا باتك ) يراخبلا حيحص يفو - (ةدامزب) و (ريمازب) :
 ثاعُب ءانغب ناينفت ناتيراج يدنعو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد «

 -ةرامزم» : لاقو ين رهتناف ركبوا لخدو « هبح و لوحو شارف ىلع عجطضاف

 ده #4

 م



 ”لاق ب قئانلا اذه قنع د مما
 0 ْ . اردن ديس دف هلإ »

 بحاص هلعف م ىنعملا اذه ف ا ةدع قاس 3

 .٠ ملس و هيلع هللا ىلص ينلا هيلع درو هدابتحاب

 امنإو , طق يأرلاب لوقلا مهنم دحأ ححصي مل ةباحصل نأ اوملعاف

 ناك نإو « هللا نف اباوص ناك نإف يبأرب اهيف لوقأ » : مهنم لئاقلا لاق

 ركب يبأنع انيور اذكه«نائبرب هلوسرو هللاو ناطيشلانف أطخ

 . ريغ ناو ءرمع نع كاذ وو دوغم

 هب مهطوق عم يأرلا مذ ةباحصلا نع تبث دق مث

 يأرلااومذ 0 ىلع اذهلمحغ :يأرلا تاحصأ لاَقف : لاوس انهو

 د ساقب نئسلاو نآرقلا نم لحأ لادن عجبا يدا

 ] ٍ . اومذ يذلا فالخ وه يذلا يأرلاب اولاقو

 مونع يور ايف هنمء يشب ؛ اولوقي, لو ةلجيأرلا اومذ لب :ني انقر

 عرش هنأ لعالو مازلالا الو باحبالا ليبس ىلعال ,يأرلاب هنف لوقلا

 عطقبال هلئاق نم نظ هنأ ىلع نكلو ؛ هلوسر نعو هللا نع نيدلا نم
 «اهعد» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص,هللا لوسرهيلع لبقأف 29! ينلا دنع ناطيشلا-

 دمحأ دنسم  ًاثالث اهاق « ناطرشلا روم رعأ هللا دابع و لاقف : دمحأدئسم يفو

 ع [ سو ١ ةلع قالو ةعبط ”تإ؟ يرايلا حدف رظناو ام

 يربطلا خيراتيف اهليصفت رظناو اسم حبحصو يراخبلا حيحص يف يه (1)
 ةرجبلل () ةنس ثداوح ماابإ؟



 : نمو مهنمى وعد تناكف . طقفكاذ دقت هلأ هسشن نع راخإ وم

 يأرلا نم هوم سق ام أاوور الو هودحت مف مماوعد ناهرب نع مهانلأسف

 نع انلئسفو فاسلاىلع اهوبذك ةبذك اهنأ مصف, فاسلا نم دحأ نع
 املك مرارقإ وهومهبتك يف هلل دخخاو - ءادح نانحو نار ْ

 . هدرونامو فن ؟هاندروأ 5| انلق

 ""« راصبألا يلوأاي اوربتعاف : ىلاعتهلوق ىلع اول وعف ىسابقلااماو
 "رمل وأ اهأشنأ يذلا اهي لق . مهر يهو ماا لاقد

 , " هروشلا كلذك ,«"”قوملا جرخت كلذك ٠
 ” تالا اعرستم «فألا» ادع (ف): اولا" فأ امل لقتالو»

 نود اف ) : اولاق « '"هري ًاريخ ةرذ لاقثم نع : هلوق ىلعو
 ْ .-( اماع سقم ةرذلا

 : اولاق _ "«قالمإ ةيشخ دالوأ اولتقت الو » : هلوق ىلعو

 ؟ ةيآلا هوي رشحلا ةووس )١(
 بووالم تاب آلا مج ىس ةروس (؟)

 حايرلا لسري يذلا وهو » : ةيآلا ماعو 7 ةباالا فارعألا هروس (م)

 هلا هب انلزتأق تيم دلل هانقس الاقث اناس تلفأ اذإ ىح هتجر ىدن نب ارش

 . «نوركذت لعل ىتوملا جرخن كلذك تارمثلا لك نم هب انج رخأف

 ريثتف حايرلا لسرأ يذلا هللاو » : اهماّتو ه ةبآلا سد رطاف ةروس (4)
 . « روشنلا كل ذك .اهتوم دعي. ضر“ الا هي انريخأف ترم داب ىلإ هانقسف ايا

 ب ةيآلا هبه لازلزلا ةروس (4) »مع ةيآلا ١٠7 ءارسالا ةروس (ه)

 ما ةيآلا ١٠7 ءارسالا ةروس ()
 دم

 هم 8 <



 ٠ (قالمإلا ةيشخ لع سيقم قالمإلا ةيشخ ادعافو

 ملا ) :اولاق«" نيد وأ ام ىعوي ةيصو دعب نم ٠ : ها وق لغو

 -( ركذام ]ع سفم تءراوملا نم هه ادع

 ابف'"'«.. ماب تويب وأ كتويب نم اولكأت نأ ٠ : هلوق ىلعو
 . رثدام لع اساق ءابآالا ترس

 ؛ هم ىلع ًاسابق همحش مرحف '"'ء ريزتخلا محل هللا مرحامنإ ) :اولاقو

 .( رثذلا لع ًاسابق هنم شآلا تمرحو

 يف ًاسابق اذه ناكف '' « كنم لدع يوذ اودب.ثأو » : هلوق ىلعو
 : نيلدع داهشإ هيف ركذي مل كح لك

 لوسرلوق ىلعو « « ”'هعالا نم لةةام لثم ءازجف» : هلوق ىلعو

 )١( ةآلا ع ءاسنلا ةروس ٠

 ىلع الو جرح ل ىلع سل » ةبآلا لوأو 1 رونلا ةروس (؟)

 ا : ل ارو

 الس لع ًامرع ىلإ يجوأ ايف دسل ال لق و ىلاعت هلوق ىلا ةداشإ (عإ
 1 7 يسر إف راس مل أ [سرتسم امد وأ نيم نر نأ الإ هيعطب

 . 14515 + ماعنألا ة ةروس

 . 6 قالطلا ةروس (4)

 ديصلا اواتقتال اونمآ نيذلا اهيأ اي :٠ ةبآلا لوأو همه ةدئاملا ةروس (ه)

 0 ول ل ل عجم د عد
 0 .. نم لدع

 هس ”أ+ ا



 : ؟ "ايؤضاق كنك أ نرد كينأ ضنا ولد
 «رحد:لاق«؟اهاولأام» :لاق «معن» : لاق «؟لب ]نم كلأ »:هل وقو

 رخل ا... "ارت نا »: لاق «معن» :لاق «؟قروأ نمابيفف» :لاق

 )١( هتضاق ) ثدنأتو فاكلا تحت ةرسكب هطخ ىهذلا هطيض اذك ( .
 لا جحلا ءاضق يف و موصلا ءاسف ىف ةدع كالور ىف سلا

 نعم وص ءاضق يف ةأرما بطاخ هناو ثداوطا ددعت ديفب ام يتناك وشلا راطبد

 كلذ وحنب الحر بطاغو ابمأ ١6/4 .

 يفاسنلا ناس يفو ٠ . ممم ملسم حبحص الثم رظنا نيحيحصلا يف كلذ لكو

 هللا ل وسر اي و لحر لاق : سابع نبا نع هه |مسا ؟ ةينممملا ةعمطملا 0

 تدك ١ ند كيبأ لع نك وا تاارأ »لاق« 9 هنع جحأفأ جح م ىو تام ىلا

 رك دمزحنباو ه | « ىضقي نأ ىحأ هللا نيدف » لاق « معن » لاق « ؟ هيضاق

 صاخاهدنسب ( )٠0٠/07 ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا )هباتك يف هماتب ثيدحلا

 نإ هللا ل وسراب» : لاقف محد هيلع هللا ىلص ينلا ىلا لحجر ءاج: لاف سايعنبا ىلا

 ند كمأ ىلع ناك ول لاق « ؟ اهنع هضقأفأ رهش موع العون

 ٠ © ىصقي نأ ندا هللا نئدف د لاق« «معن» : لاق « ؟اهنع همضأف تك

 : | دلولا يفنب ضارع اذإ باب «قالطلاباتك ]| يراخبلا حيحص يف (؟)
 ىل دلو هللا لوسراب م :لاقف لس و هيلع هللا ىلص ينلا ىلأ الجر نأ ةريرهيلأ نع

 27 ناولأ ام و لاق « معن » لاق « ؟ ليإ نم كل له م لاقف « ! دوسأ مالغ

 «؟ كلذ ىفأف » لاق « معن » لاق « ؟ قروأ نم اهف له » لاق « رمح م لاق

 ه١ م هعزن اذه كنيا لعلف » لاق « قرع هعزت لعل »م لاف

 .| هلاوخأ ىلا ينعي ] هب لام : هعزن . داوس ىلا ضايِب هنول ام : قرو'الا

 فالخحن ( ٠٠ .-ب ماكحإلا ) هباتك يف ثيدحلا اذه مزح نبا ر رك د دقو

 . « هاتأ كلذ ىرت ىنأ » : هرخآ ظفللا يف ًادج ريسب

 ل "له ب



 ...لكخ ف هل اص 22 ىعأ نمد :هلرند

٠ 

 1 : يف كلذ نآكف “ قرف

000 

 ا

 ص ع ع ت 0 : ْ 1

 2 تضمضمولتيارأ» : لاق«تلَقف تششه» :ثددح ىلعو 00

 « مبسايقب هولاقام كلذ يف لخدف عامجإلا عابتاب هللا ىمأ : اولاقو

 رككحد نع لوسرلا ةعاط رك ذب ىفتك ال هولقام هللا دارأ . د

 . هيلع اوعجأ ام

 رد ناين ركد يأ ميدقت ىلع ةباحصلا تعمجأ امنإ ) : اولاقو

 . ( ةالصلا يف هلامالسلا هيلع ينلا ميدقت

 ةاكزلا ًاسايق ةاكرلا يعنام ةباحصلاو ركب وبأ لتاق امإ ) : اولاقو

 ] . ( ةالصلا ىلع
 ١ .( فذدقلا دح لع را دح ءاحِصلا ضعب ساق ) : اولاقر

6 

 )١( ةقرولا يف يقأبس ٠١ حيحص ريغ ثيدحلا اذه نأ . ٠

 حيحص يفو « ءيش لك نم ةفئاطو « بيصنلا : صيقشلاو صقثلا (؟)

 «هيلع هصالخف كوامم يف اصيقشس وا ايبصن قتعأ نم »: ( قتعلاباتك يف) يراخبلا
 لاق » ؟١/١ دمحا دنسم يف ثيدحلاو . حاتراو هل فخ ءيشلل شه (م)

 ملس و هيلع هللا ىلع ينلا تنتأف تا انأو تابقف اهرب تششه و باطلا ن
 تيأرأ ه هللا لوسر لاقف « ُماص انأو تابقف امظع ًارمأ مويلا تبصا » تلقف

 : هللا ل وسر لاقف ع كلدي ساباليو تاق « + ٌماَص تئاو ءاع تضيشت را

 .«6 ؟ مففو

 هاا



 ىلع عامجإلا ءاجو اهمكتح يف صنلا ءاج لئاسم ركذ ىلع | واوعو ٠

 تائصحلا يف دراولا فذقلا كحل : 0 رح لئاسم مح نأ

 7 0 الجر فذق نم ناكمث

 ١ 1 لاثمألا هللا برص كلذك ه : هل ومب مبضعب جتحاو

 الا فضأ اذإ ةآلا هذهو .«"' نوللعلا آلا ايلقع امو :  ءاوتر

 . «"”'نوماعتال تناو معي هللا نإ لاثمألاهتل اوبرضتالف »:ىهو ىرخأتيآ

 قح سانلا هللا اهبرضي يتلا لاثمألا نألةرورض سايقلا لاطبإ اهب حص

 هللأ نيد يف امتوبرضي لاثمأ وبف مبسايق امأو« سانقال ص اوصل يهو ْ

 «”اراصألا يلوأا اوربةعاف » : ىلاعت هلوق امأف : صزم نئا لاف

 ىنعت نأ الو :( اوسيق ) : (اوربتعا) ىنعم نأ طق دحأ مهفي ملف

 وهس وهو (سانال لاثم الا) لص" الا ىفو. 6١ةبآلا ١م دعرلا ةروس )١(

 سانلإ اهررصن لاثم الا كلتو و : عم ةمألا 58 ترويكدعلا ةروس ((

 : «٠ توملاعلا الإ اهلقعب امو

 7٠غ ةبآلا ٠١ لحنلا ةروس (*)
 نم اورفك نيذلا جرخأ يذلا وه» : ؟ ةيآلا 66 رشا ةروس (:)

 مهتعنام مهنأ اونظو اوجرْحم نأ متننظام رشملا لوأال مهرايد نم باتككلا لهأ

 نوب رخبعرلا مهبولق يف فذقو اوبستجي مل ثيح نم هللا مهاتأف«هللا نم مهنوصح

 ٠ « راصب "الا يلوأ اب اوربتعاف نينمؤملا يديأو مهيديأب م موس

 مزح نا ناك ف ةمآلا هذ جاحتحالا در يف ناب ةدايز رظناو 0

 م٠ -ا/هأال( ماكحإلا )



 ,صص يف ناكدقل» : ىلاعت هللا لاق بجعتلانآر لاو ةغللا يف رابتعالا .

>  < 

 11 0 ا 3 ا 1

 را 1 0 1 1 يل ا 007
1 

 « (ةاكرلا يف ردلا كح طولبلاو ديدحلا اومكتحا) : ( اوربتعا )
 : هأنعم ناك ولف 6 .. مجوبي نوبرح ١ هاوث نع تءاج ةيالاو

 ىف ممويب اوبرخأ اك انتوس برخن نأب 9 ًاممأناكل ) اوسبق )

2 

 يأ «"” ةربعل ماعنألا يف كل نإو » ء( بجع ) يأ « "'ةريع
 .! ًاساقال( اجه ر

 ,«"روشنلا كلذك » : هلوقو «”'ماظعلا يبحينملاق »: هلوق امأو

 تايآلا هذه نكل , تاقولخلا هباشت ركن مل اننأل سايقلل لاطبإف

 ااا انهو : ديالو ابباكحأ يوتسنال ةبءاشتملا ءايشألا نا

 ءامشن الا ورابتخالل لوألا ءاشنإلان أل هن وححصت يذلا سايقلا لاطبإ

 فالخب روشنلاو ىتوملا جارخإ كلذك و « دولخلاو ءازجلل رخآلا

 ةايح كلذك سيلو / ًادبأ نودلخي مث ةمم روشنلا ذإءضرألا ءايحإ

 اذهواذه نيب ةردقلا يف ىوس هللاف « ماع لكهنأل اهتوم دعب ضرألا

 .لوق دضو انلوق صن كلذو اهبماكحأ نيب قرفو ءايشأ نيب هبشو
 هاش نأ دحاو ةياشنملا ءاشألا نإ ) : اولاق ذإ ساقلا باحعا

 )١( فسوب ةروس ١7/ 111لحنلا ةروس (؟) ١5 ةيآلا <

 اهيبحن : لق . يمر يهو ماظعلا يبح نم لاق » : ؟”م/#+ سب ةروس (م)
 « . ملع قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ يذلا

 4 ح 8 ص ااهماّتب ةيآلا رظناو ه.امسو رطاف ةروس (:)

 - ؟م-



 ءاقنلاب رقأ نم اه هلا كطاخ تانآلا هذهو ( ةعرشا راسا

 هللا مهارأف « ماظعلا ءايحإ نم عنمو ضرألاو ءامسلا قلخبو ىلوألا
 هبومت نم دربأب عم لبف « كلذ لك ىلع رداق هنأ ربخأو دسافلا مبضقانت

 نم دمب زرأ نم نيدم عيب لحيال ) هنأ ةبجوم ةجح اذه يف لعج نم
 تبز [ نم ] نيلطرب تيز لطر عيب لحيال ) نأ و( لجأ ىلإ حق نم

 :(؟ ديب ادب
 برعلاةغليف طقدحأ مهف اهف«.. "" فأ ال لقت الف » : هلوق امأن

 تأبي مل ولو « برضلاو لاتقلا نع هب ربعي ( فأ ) لوق نأ لقعلا الو

 '"'ظف ( فأ ) لوق الإ احل مرحام ةيآلا هذه الإ

 )١( م؟س/ل07 ءارسالا ةروس .
 سك رع ىلع تاهج هلاثمأ و دوما ادم« اذهان .. تلق: يهذلا (»)

 يبرع نم طق دحأ مهف ام : كل لاقي لي « ةكّحض'و ةبوجعأ كسفن تبصنو
 امو الإ نيدلاولل ( فأ ) لوق نع يهنلا نأ عاو الو لقاع الو يطبن الو

 نم الإ اذه لهو ؟اذه الإ مياس 00 وذ 0 لهو « اهنم يبل لرأ اهقوف

 نها اع اذه لثم لب 9 ربك "الا لع رفض الابو « لع الا لع قد الاب هيلا تا

 .مدآ ينب باطخ عيمحو يطبنلاو يرتلاو يمحعلاو لب يبرعلا ناسللا ظفح هيف
 برق وأ اهنعل وأ ايمنش نع يبلاو الإ ( كيدلا و ريت الر: لاف ا

 لوق نم غلبأ ناك ام لك ذإ 9 ىلوالا قيرطب اتومب ىتح |مهقنخ وأ ائيغتسي ىتح
 برغلا اذه لثم ريرقتو «نيقيب هدايزو كلذ يفام هىف نإف امهراهتنا وأ ( فأ )

 ارو تيمذق (كيرضأ لاح رلاىملكتال ز: هنأ رمال لاق اذا حرا تان
 د ًانايمع دشأ تناك لب ءأعلتف ل ةيضاع تناك كك يت!

 : مزحنبا لاق مث .. طقف لاجرلا تملك ول نأ ىلوأو برغلاب قحأو
 ل

 تت



 0 سوم نعل را نأ نار 2

 : لاق مث . روز يدهاش كلذب اناكل ( فأ هل لاق هنأ دبش :زءالاف

 بانتجاو« قفر لكو « رك وأ لق البلك نيتيآلا قايسىضتقانككلا

 ولو «(فأ) نع يبنلاب ال هريغو برضلا مرح كلذب و « ةءاسإ[ لك
 - هده اس ل حاس ناكل اننم (فار ل نا

 دارو ؟راصألا ىلوأاب اوريتعاف» : انل لوقي نأ لاح ا نمد

 ؟سيقت ءيش يأ:ثيدحلايفالونآرقلا يف ال انل نيبي ال مث «( سايقلا )
 -ااندحو ولو :(؟ سقن ءيث يأ لع)الو(؟ ست ىم]
 سين نأ انيلع مرحو « انرمأ ثيح هسايقب انرصأ ام سيقن نأ بجول
 . هدودح ىدعتن الو ةلمج هفف صن الام

 د ودام رادقم لع ناي هيف اف"! «ةرد لاقثم لمع نفداعأد

 امب سفن لك ىزج" مويلا » : هلوق نم كلذ ذخأن نكل « ةرذلا

 . اء اعامسأ لإ ريك ال ةرغص رداش الو ل

 صوصن انلف "”« قالمإ ةيشخ كدالوأ اولتقتالو » : هلوق امأو

 رب ابفس مدالوأ اولتق نيذإا رسخ دق» : هلوقك كلذ لع ةدئار

 ةيشنل ام ومع كلذ مرحف ''"« هللا مرح يبلا سفنلااولتقتال» و « ”'«للع

 .هريغلو قالمالا

 .١7/5 نمؤملاةروس (؟) وة لازازلا ةروس )١(
 ماما ءارسالاةروس (() ه٠./١مفيكلا ةروس (م)
 مجاب ءارسالا ةروس (1) +١1٠ ماعنأ الا ةروس (ه)

 ماد



 هلا .منابآ 0 ميد / ود نما وك اتنأ ...: كرفان

 لكأامبيطأ نإ ) : لاق ٍةلَو هللا لوسر نأ مصدققءانبألا ركذي ملو
 اس اذه ناكف هولا ؟دالوأ نإو « هبسك نم لجرلا

 . ةيآلا ىلإ
 رس اعجارتي نأ (هيلع حانج الف اهقلط نإف » : هلوق امأو
 م ع الوءطولا را

 ” اتا قوذت ىحهل لحال اهنأ

 لع قألاو : 1 لصانب 00 محش نأ) ماوعد أمأو

 ريحلاو " ' سجر هنإف »:هلوقل الإ همحش مرحام : لطابف ( رك ذلا

 همحش مارح هلك ريزتخلا نأ صنلاب مصف "روك ذم برقأ ىلإ /دئاع
 سجر هلال ٠ هفلظو هرعشو هدلجو هخمو هبصعوهمظعو هنخل و

 )١( م 54 ص اهمات رظناو 51/58 رونلا ةروس "

 ةمثتو ( ه 11/87 يلخلا يلايلا ىسدع ةعبط ) 7م/» هجام نبا نئس (؟)

 ؟7 601م1 دمحأ دنسم رظناو ( همسك .نم هدلوأ نإو : دارفالاب ثيدحلا

 . « ًائينه مهلاوم أ نم اولكف ) ١١5 صيف هرخآو

 نسا رك ذ ةياآلا هذهل دري مل مس. /؟ ةرقبلا ةروس (مس) .

 حيحصيف ثيدحلاو «لسعلا ةذلب هتذلل ًاهربشت عاملا نع ةليسعلاب ىنك (؛
 . يظرقلا ةعافر ةأرما نع ( قالطلا باتك يف ) يراخبلا

 .١:ه/5 ماعنالا ةروس (ه)

 فاضم ريمضلا قس سم اذا هنأ ةيوحنلا هيتك و هريسفت يف نامح وبأ ققح (1)

 د

4 

0-7 

١ 



 00 رار رح ر نسر سعد يرض رد
 ىثنألا امأو ٠ ةيآ ريغ يف سجرلا بانتجاب انصأو « عامجإلاو صنلاب

 ار هف ضال رك ذلا نأ يف هللا لهأ فلتخيالعونلا مس | ريزتتللاف

 هللا ذاعف '"' ةقفرلا يف '"'كنم لدعي وذ اوديشأ وه : هلوقامأو

 كتيب ) لوق مال نكلو « كلذ ىلع ةسيقم ماكحالا رئاسز وكينأ

 ناك هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلاب ىضق هناو ”يعرا

 ٠ ىوعد لكل ا ظ

 وه 0 نال « هلا 0 نود فاضملا م هنإف ( 0 ديز

 وا فاضملا فيرعت وهو عبتلا قيرطب هركذ عقو هلا فاشلار ؟ هنع ثدحا

 يدرواملاك هوحن اى نمو مزح نبا لال دتسا تامح وأ لطيأ كلذيو 6 هصصخت

 ثيح «سجرهنإف ريزنخ مط وأ ..» ىلاعت هلوقب ريزنكلا ةساحت ىلع (يواحلا) يف

 ريسفت «روك ذم برأ هنأب هوللعو ريزتُا ىلا دوعب (هنإف) ريمضلا نااوعز

 ىلع ةمهقفلا عورفلا ليزنت ف ةيردلا كااو كلا) رظناو «ناح يف رحيبلا

 بتكلا راد ةطوطخم ه ا/» ىفوتملا ي ونسأل ١ نيدلا لام « ةيوحنلا دعاوقلا

 ف ةينيدلا مولعلا رثا ) ثحن عجارو ؟/+ هقرولا | وحن ه 44 مقر | ةيرصملا

 ٠ ةيناث ةعبط 9٠-4 ص ( وحنلا لوصا يف ) انباتك يف ( يوغللا سايقلا
 )١( ةيآلا 18 قالطلا ةروس ٠

 طقن الد «ةمعجرلا» : : لصالا 5 6ك

 تلزنا ىف: سدق نب تعال لاق (تاجالا تانك ١ يراخبلا حيحد يف (*)

 معنبأ صرا يف ركب يلا الملق 6 مهاعأو هللا دهعي نورشد نذلا ناو

 لوسراي اهيلع فاحي اذا د : تلقف ( هنمع وأ كتندب» : لاقف هللا لوسر تا

 ءىرما لام ا عطتقي رحاف ابمف وهو رمص نبي ىلع فلح نم » :لاقف هللا

 (نديل ةعبط) 57٠/4 - «نابضغ هيلع وهو ةمايقلا موي هللا يقل سم
 م



 ١" رع رمد انيق لق نما أل يه |
 رذام ناكم يدوي نأ انهاه سايقلا حف و """ [معنلا نم ] هلثمب هيزحي

 محل الحبال هنأ لع ةمالا تعحا دق دا أذهو ؛ ديصلا نم هلثم احر

 . حيحص رهاظ سايقلا لاطبإ يف ةي آلا هذهب لالدتسالاف هب
 هيفمهقلعتمالف"'«.نيدكيي أ لعن اكول تيأرأ»هلوقف:رابخألاامأو

 يصوي ةيصو دعب نم ..» : ىلاعت هلوقب نيدلا ءاضق ىلع صن هنأل

 ال١ 2 ةحراخ هللا نويد نأ ةلئاسلا وأ لئاسلا نظف 4” ند

 نييفنحلا نأ بجعلاو ؛مومعلا يف ةلخاد اهنأمالسلا هيلع ربخأف مومعلا

 لوسرلا كحل نوفلاخم سايقلا تابثإ يف اذهب نيجتحنا نييكلاملاو

 نأ الو « كلذب صويا تيم الو دحأ نعدحأ حب نأ تورد

 مث ( ءاضقلاب قحأ سانلا نويد ) : نولوقيو « دحأ نع دحأ موصي

 قادص نأوسايقلا تابثإ يف ليلدالو صن هيف دري مل ايف هب نوجتحي

 . قراسلا دي هيف عطقي ايفالإ نوكي ال ةجوزلا

 سايقلا لاطبإ يف ةجحف « ٠٠ 7 هعزن ًاقرع لعاف » : هلوق امأو

 هذ_ه ىلع همالك يف ( ذبنلا ) هباتك رظنا . ةحضوم ةمزال ةدايز )١(

 45 ص ةلأسملا

 "مه ص رظنا (؟)
 ٠١/4 ءاسنلا ةروس (*)

 ةامغا هذه فنصملا دروب ملو ؟هص٠؟ ةشاملايفمدقت ثيدح رخآ اذه (4)

 . ثيدحلا يف اهمدقت ام رك ذ امو « قبس امف
 تك ا



 ءو« ابق انتالالو م ةدديس لس ماللا يا 00 هل 0

 - "ل وءسانلايف قرعلا عزت نم للوأ,لبالا يف قرعلاعزن راوج سي 0 0 0

 نألنييسايقلا دنع / سايقلا كح اذهسيلو ءًاعرفيناثلاوالصأ امهدحأ

 يف مكحلا لثم هيف صنال يذلا هيف فلتخما يناثلا مكحت نأ وه سانقلا

 ] . هلع صوصخلا

 ا اقةمألا تاكن "دع ىف هل اصقش قتعأ نم» : هلوتابار

 "7 (ك ولم يف هل ًاصقش قتعأ نم ) صنلا يف اذه لب هللا ذاعف « هيلع

 . ةمألا كلذ يف لخدف ( ناسنإ يف ًائيش قت قتعأ سرر

 0 ع دما" : هم را تارأا : هلوق امآر

 ترشلاو ةضمضخملا نسب قرفف «ابتشم رم هنلخام مح سس قرف مالسلا

 نأماوعد لاطبإب و سايقلا لاطبإب كح اذهو « عامملاو ليبقتلا نيبو

 . دحاو محاط كحيةيبتشملا ءاشالا

 رسل هال رمح مهجاجتحاف '' '«يدعب يننال ٠ : هلوق امأو

 هلم ينل نعسنأ نعةبيش يبأ نبا قيرط نمحصو. ينوعد الإل وسر ظ

 ا (١

 © يبن يدعب س مل هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنم ينم تنأ » : : هلوأ )0

 نتج ا لفل ند ةعبط 0” ) يزاغملا باكر يراخيلا حيحص -

 . نيفلاخْلا لاوقأ ضرع نيح ثيدحلا اذهل رك ذ قبيسي ملو ععمب ”كو5
0 



 0 ا
 ملأ 3 د

1 

 "عة ردلاو ةلاسرلا يده تعطقلا :١» ل01

 :حسصل الف 2 مهفعضأب سانلا سق هصاعلا يأن نائعل هلوق مار

 هبف نكي, مل حص ولو « بذكلا ناكرأ نم وهو ورمعنب ةحلط هاور

 هنأ انربخأف هرادقم نابي ىلإ انجتحاف « فيفختلاب ةمثألل مأ هنأل ةجح
 وهج ااثإو / ءيث يفسشايقلا نم اذه سيلو  انفعضأ ةتاط ردن

 « مهفعضأب دتقاو مهفعضأب سانلا ردقت : را انه

 ميدقتى ع ًاسابق ركب يبأ ةيالو ىلع ةباحصلا تعمجأ ): محلوق .

 لك سيلنأ [ ىلع ] ةمألا عامجإل بذكتف ( ةالصلا ىلإ هايإ هلم ينلا

 زاوجيىلع اوقفتادقف 32 ةمامإللحلص ةالصلايف ةمامإلل 0 نم

 0 ةءاحصلا نم فئاوط لاقو : هريغو نا

 لدار اما و لاح رلا ايار ةسرفلا ف ما عاب نم ةمامأب

 مهتفالخ زوحتال ءالؤهو

 ةدرلا لهأ لاتق رك نأ م ةاسلا محا ٠ : مهلوق امأو

 يف كلذب ءاج صنلانأل ءلخدم انه سايقلا امف «ةالصلا لعةاكرلل ًاسايق

 نإف » : هلوق ىلإ "'« هومتدجو/ ثيح نيك رشملا اولتقاف »: ىلاعت هلوق

 لوسر الف تعطقنا دق ةوبنلاوةلاسرلا نإ »:«+7إمس دمحأ دنسميفو )١(
 كا يراسل ريمصلا مماطا عرش يدقلا صن طا خلا ..ين الو ئدعي
 | ه ؛؟مسو» دم - ةعبط ]

 . نييسايقلا لاوقأ هضرع نم قبس اهف اذه رغم (؟)
 . ٠/9 ةبوتلا ةروس (*)

 ا مهد

 مص



 < مرلبس اولدف ةاكرلا اواو ةالصلا اوماقأو وبا
 (امدقلا دح لع رخلادخ اوساق ةباحصلا نإ ) : محلوق امأو

 دح سايق نبب قرفال هنأل سايقلا يف دسافف أضيأو « حصي ملو لطابف

 م راادح لع وأ ةقرسلا عطق دح ىلع هسايق نيبو فذقلا دح ىلع رْْلا

 ظ لقو راحو قرسو رز وف دق ركس نم نال" ةا رخل ا دح ظ

 لوس ر نع ًايلج صنلا حص دقو . كلذ نمائيش لعفي ملابروءرفكو

 ”(نونامث):حصيرال قيرط نميورو « نيعب رأ را ينداج هنأ لكَ هللا

 . صنلا عم سايقلل لخدمال هنأ يف فالخ الو

 فذاقدحوصنلاب تانمؤملا تاقطملا مكح) ابيفيتلا لئاسملا امآو

 كلذك تارفاكلا تاقلطملا كح نأ ىلع عامجإلا حص مث ؛تانصحملا

 عامجإلاب كلذ كح تابثإ امنإف ( كلذك نينصحما فذاقىلع دحلا نأو

 قيرطلا ةفانإ وهو ( ًابارحوةيراحع براح) نم ةرم ردصم ةبارطلا )١(
 نيذلا ءازح امنإ » : ىلاعت هلوق هيف صنلاو ©« لتق وأ ببني همكلاسل ضرعتلاو

 وا اوشلصت' وأ اواني نأ اداف ضرأالا يف ت'وعسو هلوسرو هللا وراك

 ةروس ©. ضر الا نم اونش' وأ فالغ نم مهلجرأو مهيدبأ عطقت' وأ

 ] : مده ةدئ املا

 ( عامجألا بنارف ) يف هارب اع هعاقبإ ةروصو دخلا اذه يف اوفلتخا دقو

 ًادجمزح نبا همف ضافأ دقو . هقفلا بتك ىف ةلصفت ىرتو ١١8 ص مزح نال

 ىلا عجراف ١و ١/0 ) ماكحأالا لوعا ف ماكحإلا ( هياتك يف

 . هع همالك

 .نلمآلا يقفادكا )0(

 ل



 دلو مزاسلا هيلع لوسرلا نم فيقوت نع وه نإ عامجإلاو , سايقبال

 هيف دب ضمالف لك ف ١" كني دكل تلكأ مويلا»:لاقرىلاعت هنأل . دب
 1 ةحابإو ميرحتو باحيإ يه 5 ايعامجإو أبصن لئاسملا عئارش نألو

 الولحيال رابخإلاو « لجو زع هللا نع رابخإ وهف هذه نم كحلكو
 . لوسرلا نم وأ نآرقلا نم صنب الا معي

 ام هيف لخديف ألا يلوأ عابتاب سمأ ىملاعت هنإ ) "' محلوق امأو

 هللأ ةعاط رك ذب ىفتك ال مبي " هللا دارأ ولذإ ,يأر وأ صاع هولاق

 0 0 ذزاح اذإ >: اضرأ 00 كاسر

 هنامح يق» : اولاقأ ا 0 ينلا ْ

 نم اوؤاشام اواطبي نأ نولوقتام ىلع مهلف »: ممل لبق «هتوم دعبو

 2 مص

 رمح ْ

 نيب قرفالو «؟ اهيف اوديزي نأ مهل اماهب هلوسرودتلا صمأ يتلا عئارشلا

 )١( ع/ه ةدئاملا ةروس .

 هلعل و « هموصخ حجج مزح نبا ضرع نيح رك ذ لوقلا اذهل قيسب مل (0)

 يف مزح نبا لوقلا اذه ىلع در دقو . هيلع درلا تيثأف هرصتخم يف قبس هنأ نظ

 مامإ لك قح كلذف ةّمآالا ةعاط بوجو امأو » هلوقب ( ماكحإلا ) هباتك

 لجو زع هللا ةعاط قفاو ايف كلذ امنإو ؛ةمايقلا موي ىلا نوكي وأ ناك لدع

 الد صن هن اننأب ل ال 6 ا ارعرش نأ ىف كلذ سدلو ءاقح د0

 . و5/5 « عامجإ

 ( ىتم ) : لصألا يف (ك)
 لس



 1 01 فالخ :أج | م ازه و كلذ ف صقنلاو ةدايزلا ها

 1 اكان نا عرشب م اف كلذ زوجي اغإ ): اولاق نإف : لاق
 ّ رتاميزوعد » : لاق 207 هيلع هنأل مودعماذه : مهلليق (هلوسر 0

 ”٠ «موكرتافءيشنع ىتيبن اذإو « ممعطتسا امهنما وتأف ءيثب كت ذإف
 لح 0 هنع ىرنام سلا الف هب سمأ ام لك نأ حصق

 .تعحأ هل ءالانإف ؛داف أطخو دساف ريرقت اذه : تلق ] يبهذلا ( ا
 مه رمألا' ىلوأ نا لع هفلح ىشم نمو ىلع نب دووأد الإ
 ؛نولوقي و «صن ةلزانلا يفنكي مل اذإ مهيأر و مهداهتجاب محلا
 . ةلزانلا يف صنلاب مهماع عم داهتحالا و يأرلاب محلا م 0
 عرشلايف تغاس ةدايز عرشلايف اوديزي نأ مه نإ ادم ريظن
 هللا نأ عم مرقلا نم نم اوُواّس ام اواطيي نأ مل سلو
 ف ةدابز كلذ ومس ال داهتحالاو سامقلاب لاق نم فلسلاو

 دارمو هللا دارم يف لحدو عرمشلا هلعش ) : تولوقب لب « عرشلا
 لا اذه لخد :١ ةيرهاظلا رشعم متن نولوقت ام ( هلوسد
 .( ةملص"الا ةءاربلاو لالا باحصتسا يفو صوصنلا مومج يف
 الإ دوجولا يف هبقفو ملاعو فلاسو فلاخو لقاع لك نأ ىلع
 يف اذه لخد ام هللاو ١ : ةفو رعم لايف ا در 0
 ىثتسم كلذ ذ نأب نوعطقيو ( طق هلوسر دارم ال و هللا دا رم
 سا كلذ يف نورتمي ال « تام ومعلا نم

 ةمتآلا عمم ص و #»# حم ص رظنا 00
 ةلمكت شماهلا ىلع ةررصلا فرط ىف سومطم اس فصن وحن انه (20

 مومعيف لخدو « صنلا :هدعبو ( مومعلا ) ةملكالا هنه ربظن ل ىهذلا لد
 . ىنعم وأ أظفلال درا ولاصنلال وعمةملصألا ةءاربلا نم هج رخأ وأ ءل ةءاربلا



 مدعرجتال و هباحإ لحال حايفدب أ الو هنع هني مام لك و هنا
 ا "«ةحابإي وأ مرحتوأ يس عرش هيفو د ملاعلا يف ءي هيشالا ١

 015 ةلالساذم ا . ندكلا ا فصت ال اولوقت الو »: ىلاعتهللالاق

 ةريره ابأ نأ مصدقمث .« " ينعاد عاررم ”هارح اذهو

 لع ءارمألا مه ةيآلا يف مهتعاطب ر ومألا صألايلوأنإ : اولاق هرغد

 . عامجإ الو صنال, ءاماعلا مهنأ مهاوعد ةحص ىلع مهل قبب

 ف اهةفص يف ابششا نييش لك نأ تع لئعلا ١) را

 )مآ قالو اذه ف كاشال مع : انلق( هيف اهبتشا اف دحا

 ضن دري مل دحاو كحبامهل كي نأ لطبف « هيف اهبتشي مل ايف نيببتشم
 انورأ : 0 اهيف ايوتسا ةفص يفابهابتشا لجأ نم |هيواسن
 ظ « صن الب ًاسايق ٍةلكَم هللا لوسر هضرن ةعرشلا نم اذار 0

 4 ادع نيدلا يف ثدحي نأ لطابلا نف ادب هدوجو ىلإ لييسال ذإف

 . وه هعرشب. ل عرش

 اصرف يأرلاو ا هومتجوأ ام له ز : افا لع نار

 نإذ ( ؟ هل مرحلا نمو ؟ حلا كلذل بجوملا نم : هومتمرحام وأ
 هللاو اذه اودجو نيد: اوفلكو مهبذك ربظ ( هلوسرو هللا ) : اولاق

 كلن -وأامز اولاق نإو « معن الام هللا ىلع لوقن نأ مرح دق

 . ه صا ةشالا رظنا(١)

 . 1/5 لحنلا ةروس (؟)

 ل



5 

0 

5 

 هكرمر هاب و : رد ىلا ناو ا نس
 ارا هلع لد ني د : مهل ليق ( ةنسلاو نآرقلا هيلع لد نكلو

 ا للانأ )ىفةدرىوعدب الإ أدب كلذ دوجو ملا لييس الو 4 ةنسلا»
 هذهف « ( ًالضافتم نيتلاب نيتلا ٍيرحت ىلع لد الضافتم ربلاب ربلا مرح

 (محلاكلذ 0 هنافص ضعب يفهببشي ايفا ومكح اف) : لاقو ]ام رمأ

 ْ هنأل نبيدلا ماكحأ عيبمج هب اطل ءودع وود اأع دج وبال اأذهو

 ”تدحلا ىت رد ” افص ضعب يف ادبشي ملاعلا يفام لك والإهقلخ ءى ء ا 3

 « ء يسن ء يش همشل يكقب لاعتسالاو باطٌّطاو ف رعلا: ت تلق |: يهذلا ( 0

 نوحشم اذهو . اذه هبشدال اذه نأب يضقي اك سوسحم اذهو

 ه- ر لك نم انش ءىث هشأ ولو «تاغللا و ةنسلاو باتكلا هب

 ارم رك او هفاد رآ صخأيف ههسشل ن .كلو؛ وه وه نك

 00 هلع هللا ىلص ينلا تار , 0 ١١ ةفصحح ولأ اذه

 لرقب لع ا يبلا اذه لب : و نسلعا ناكو

 000 هر سانلا هتشا اذإو 0 0 مهاربإ تيأرو

 «جريشلا هيشي تيزلاو « ليربجي هيشي ةيحد ناكو «هسفن ينعي

 هباشنت ءاسألا هذه عيمجو « ركسلا معطلا يف هيشي لسعلاو

 نوتيزلاو هثلكأ ًافلتخم عرزلا و ”لخنلاو . . »: ىلاعت هللا لاق

 ةباصإلا  حيحصلا يفا ذههثيدحو «يباحصلا يئاوسلا هللا دنع نب بهو (1)

 مسيار
4 



 ظ زيح همشد ربلا زيخو #2 هباشتم ريغو اقنع نامرلاو ٠

 لكس افاق رباك دقف واظنلاو هايسالا لكحح نمو « ريعشلا

 0 ةل'الا نهد كح نأ انماع نمم ف تعفو ةرأف نع 2 يذلا

 « ةرأف هيف تعقو اذإ ةساحنلاو ةراهطلا يف نمسلا كحك

 . ؛ نمسلا يف عقو اذإ طوطرولا حلا يف ةرأفلا همشد اندجوو

 .| اذهو ايه نيب.اعرو رض امس اس رفا ند

 ( ١ |3(؟ سانفلاو يأرلا روح ىم انوريخأ) : لوفر . لاذ

 ص ةلزانلا 8 ناك نإف ) : انلق ( صنلا دوجو عم زوحبال ) : اولاق

 «سايقلاو يأرلاب كحي :٠) اولاق [ نإف ] « ( ؟هيسن وأ يتفملا لع يفخ

 َ رداد ) : اناق( ًاروذعم ًاتطغم ناكهلبح يذلا صنلا فاح

 ” رحال ): اولاق نإو .( لاح اذهو أملا تب وصو أطخلاب ركحلا

 : انلق( ةلمج ةعقاولا كلت يف صنلا مدع دنع الا سايقلاو يأرلاب محلا

 7“ هماع طاحأ نمل الإ سايقلاو / يأرلاب لوقلا زوجيال نأ متيضق دقف
 مل هنأ نم نيقب ىلع ناكو 6 هرك ذ يف ابك تاصحو صوصنلا عيمجي

 ملوق بجوأ دقف « ؟دنع ةمودعم ةفص هذهو ؛ ء ىَش أينم هنع فخي

 . قحلا وه اذهو ءدحأ لك ىلع ةلمج سايقلاو يأرلابلوقلا جرحت اذه

 يف : انلق ( ؟ ليلدلاب لوقلا يف داهتجالا زوجي ىتم ) : انولأس نإف
 نم هللا كح بلط وه داهتجالاو « صنلا وه ليلدلا نأل « تقو لك

 ] : 1 ماعن الا هروس )١(

 . هللا ١ لص الا قالا



 ( لع | هلوسر لولا نوي نام نأ انتيأ دقو . طق ةسلاو نآرقلا 0200
 ” .سايقلاو يأرلاىل|ةجاحلا تلطبف ءانع طقاسناو ءانل مزال ريغهنإف 20
 ريغو ددعلاو قالطلاو حاكنلا يف كيلاملا ماكحأ جسق مكنإفآضيأو 2020

 (ناتجوزالا دبعلا لحال ) : كضعب لأقف دودحلا يف مهمكح ىلع كلذ

 لاقو ؛( ربشأ ةتس ةذعلا يفو ناربش ءاليإلا يف هلجأ ) : كضعب لاقو

 « ( لايل سمخو ناربش ةافولا نمو ناتضيح ةمالا ةدع » : كضعب

 يفدبعلا مايص ) : مكضعب لاقو ؛( ناتقلط دبعلا قالط ) : كضعب لاقو

 فصن همايصو ناتعك ر هتالص): ملقف تيدا البف .. ( رهش '"'راهظلا

 نب اوقرفف الاو(!!هدسج فصن هلسغو« ناوضعهؤوضوو « ناضمر

 كو سابق هلك هنأل انه نز وحبل كانه ساقلا زاج نئل هتلاوف ؛ كل

 ال ديلقتلاب متقلعت : انلق راثآب " ضعب يف قلعت نإف ء صنلا فالخ
 لمعلا كرت ىلع نوماسملا عمجأ دق ماكحأ مث ) : اولاق نإف ؛ سايقلا

 :اولاق نإف«(كرت امل ًاقح ناكولوءسايقلا كرتب متررقأ دقف): انلق (اهب

 ( هكر ت ىلع ةعمج ةمألا نأو هكرت لوسرلا نأ ممص ام هنم لطبن اغنإ )

 عامجإلا حصام ) : اولاق نإف ء ( سايقلا نم حصي ام انوفرعف ) : انلق

 ( لوقت هبو « ًاسايق سيلو قح وهو عامجإ اذ ) : انلق ( هب لوقلا ىلع

 يلع تنأ » : هلوق لثم هسفن ىلع هتجوز ءرملا مرحن فرا دابظلا )١(

 : . 6 يأ ريظكا

 . ضعبلا : لص الا يف (؟)
 00 ا



 دع

 0 ك0 اذه : انلق ( فاسلانم دحأ نع تبث ام هنم حصي ) : اولاق نإو| ّ

 ؟سايقب هيف اولوقت فاسلانملئاقلا كلذ هلقي ملول: مهأسن و .( ديلقت

 .ةلمجدرجنا سايقلاب لوقلا لطب و ةنوؤملا انومتيفك كلذب متررقأ نإف
 مكتسيقأ رومج نأ ىلع « ب>اصلا ديلقت يف منيو اننيب لوقلا قبو
 هأور اهف ةيَم ينلا لاق ؛ عبات الو بحاص نع ءاج ءيش اهنم سيل

 كلهأ امنإف كتك رت ام ينورذ ٠ : : هنع ةريره يأ نع ماشه نع ردم

 ءيش نع تيبن اذاف « مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو محلاوس ةرثك مكلبق نم

 دم هوحنىور . « متعطتسا ام هنم اوتأف ىمأب كتمأ اذإو « هونتجاف

 ثيدح ملسم حيحص يفو .ةريره يبأ نع ةعامجو جرعألاو دايز نبا
 : لاقف ٍةيدَِم هللا لوسر انبطخ » : هظفلو ةريره يأ نع دايز نب دمت

 ماع لكأ» : لجر لاقف « اوجحف جملا ؟كيلع هللا ضرف سانلا اهيأ »

 ول ٠ :هللا لوسر لاقف « اثالث الات ىح نكسف «؟ه20لوس

 لذو "" كيك رتام ينورذ « ممعطتسا ألو تبجول ( معن ) : تلق

 ,طقفهمنو هل الإ محلا لعحب 0 هنأل سايقلا اذه لطبأف : ثردحلا

 اوف ةنع انام امو , انعطتسا اهدنم نأ تحاو رضع

 مهفالتخا و مهلاؤس ةرثكي يليق ناك نم كله اًمنإف..» ثيدحلا ةمتت )١(

 «هوعدف ءىش نع 0-5 اذإو ممعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب ؟ترمأ اذإف ممايينا ىلع

 رظناو . ه ؟سعإ لوبناتسا ةعبط ل ) جملا تاكد مرسم حسحبص

 يزاجح ةعبطمب قيفوت دوم رشن ) ٠١١/8 ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش
 . مم ص و : ص ثيدشااذه نم رقف تره دقو . ( ةرهاقلاب

 مم



 721ج ورح لما ساقلات ؛ حام ةنع وتعف هنع كككس اهو 4
 نأ ف ناب « كتك رت ام يفورذ » : هلوقو « كش الب هوجولا هذه

 0011 رارعلا نأ انمو : اصرف الو امارح سلف هن عه

 . انع طقاسف هعطتسن مل امزأ اهنمو « انرمأ ام انلعف اذإ

 لوس ر لاق + ةلعت يأ نع ل وحكم نع دنه يأ نيدو

 "دودج دو  اهوفيست الق صا رف نعرف هللا نإ ٠ : يك

 0 م ءانأ عدكم وأ أه وكبتنت الف ءايشأ نع ىهنو ءاهدودع

 . « اهنع اوثحبت الف ,كل ةمحر نايسن

 يدبنلا ناؤع يلأ نع يميتلا ناولس نع يمجربلا نوراه نب فيس

 لحأ ام لالحلا » : لاقفءايشأ نع ٍةيليِو ينلا لئس » : لاق ناماس نع
 « . هنع افع ام وهف هنع هللا تكس امو « هللا مرح ام مارحلاو « هللا

 ا رف ع هلا تكس اه نأ ناي هض . دنس دج قيرطعاس

 نوكتيال ) :سايقلا لهأ لاقق « ميرحت الو باجيإ ىح يف لخاد ريغ
 يف هلاخدإ نم دب الو « حابم لع سايق ةنيرق عم الإ هدرجمب أحابم

 درب فالخ اذهو « ( ًاريظن هل اندجو نإ باجيإلا وا ميرحتلا كح

 دح يف سايقلا زوجيال ) هنأ ىلع نوقفتم ةيفنحخلا نأ بجعلاو . ربخلا
 هفعض فيس لب : تلق » : هصن اذه يمه ذلل ضارتعا ةملكلا هذه دعب (*)

 خلا .. نايب هيف : لاق «. امهريغو ينطقرادلاو يئاسنلا

 هفقو نأ اورك ذ دقف ثيدحلا اذه امأ . هقشوت بيذهتلا يف لقن : تلق

 . 15 ص لائكلا ةصالخ يف فيس ةقجرت رظنا  حصأ ناماس ىلع

 ل



 رئتاس نيبو نيتعيرشلا نيت اه نيب قرفلا ام ىرتف « ( ةرافكح الو ١
 هللاو صنلا دجو ام سايقلا نوزوحي الةيعفاشلاو مه مث 5 عئارشلا

 '"« . ء يش نم باتكلا يانط رضام» ل

 لاق دق ىلاعت هللا اندجوو 4 حابم امإو مارح امإو ص رو امإ ماسقأ

 ءايشأ نع اولأست ال » : لاقو , '"'« ًاعيمج ضرألا يف ام كل قلخ »

 , كل د نآرقلا لزني نيح اهنع اولأست نإو 5 وس ؟لادت نإ
 اوحبصأ مث مكلبق نم موق الأس دق . يلح روفغ هللاو ابنع هللا افع.

 . حابمانل ىلاعت هللا قلخ ام لكنأ نيتبآلا نيتاهب حصف "' « . نيرفاك اهب

 ْ هللأ اوعيطأ »:لاقو , "' « كيلعم رح ام كل لصف دقو» : ىلاعت لاقو

 - ينورذ٠: ( كج )لاقو ٠" نم مألا يلوأو لوسرلا اوعبطأو

 '؛ رقفَشاهمرحام لكن أ نيتبآلابو اذهب حصيف .ثيدحلا| . ٠ . مكتكرتام 7

 لو دكار بحا وق هل وسر هنع انام ام لك نأ و هسا هند

 تأي مل امو « ةعاطتسالا بسحب انيلع بجاوف هب هل وسرو هللا انرسأ اه

 0 ظ :مريخنا مط الا ةروعص 0

 . 55/؟ ةرقبلا ةروس (؟)
 .عاووأأو م ةدئاملا 5 هراووس 029

 . ١١5/9 ماعن الا ةروس (؛)
 . ءاسنلا ةروس (ه)

 دس قه
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 لانو دج نإ « هب سآلا ندجوب نأ هاثأس ءيش ب



 ءايشأ لجأ نم ءايشأب مكحح هنأ ىلع هلوسرو هللا صن : اولاق

 ةلع اهءاقب و ةايحلا لعجف "«ةايح صاصقلا يف يلو » : هلوقك

 هيلع هلوقك و « رجزلا ابتلع دودحلا نأ ىلع مبعامجإك و ء صاصقلل

 الف » : لاق « ملا اذإ صقنيأ » : بطرلا يف مالسلا

 . رصلا لجأ نم ناذتتسالا اغإ » هلوقكو 2 اد

 لوصأ يف ماكحإلا) هباتك يف ليلعتللهضقن رظناو ه صدل هفيرعت رظنا ١(
 ©« ىفوأو متأ انه ام نأ لب « انه امع جرخم ال ام ل1070 يف ال وأ ( ماكحأالا

 : هلوقب هحئرات ىلع كانه صن هنأ الإ

 هحوب ةباحصلا نم دحأ ( للعلاب ) ا. طق لقب ل هنأ م
 وه امإو « نيعباتلا يعبات نم دحأ الو «© ئمئاتلا نمدحأ الو « هوحولا نم

 هيف مثالت 2 ةفمنح يبا باحصأ هملع مهعيتا و يعفاشلا تاححأ يف ثدح ره

 « . اندنعو هدنع نقيمتم رما اذهو « كلام باحصأ

 ررظطو انهو عبارلانرقلا يف ليلعتلاو دملقتلا ادتبا م: هسفن ءزطلا ْف لاقو

 هل تءاسام ضافأ ثميح مم 1 ف ًايئاثو اا « سماّخلا ثرقلا يف

 بوسأ مث ليلعتلل نيجتحملا شقانو نيدلا ماكحأ عيمج يف للعلا لاطيإ يف ةضافالا

 ا: ليلعتلا يف مهضقانتل ضرعو ميركلا نآرقلا يف هنع ةيهانلا صوصنلا داربا يف

 ىلا عوج إلا هياتك نم نيثالثلاو عساللا بالا هل صصخ دقو ء هلع
 هباتك يف ًاضيأ زاحيإب عوضوملا اذه جلاع دقو . ةحفص نيتس نم ًاوحن قرغتسا

 . ١ا//9 ةرقبلا ةروس (؟) . م ص دينلا
 م



 ” د رجا ام ركل لب ءداوسرو هللا نه ام ركت ل: لوقت
 ملامب هللا نع رابخإ كلذو ء صن الو ناهرب الب هومتيعداو كلوقع
 مهنأل ليلعتلا اذهل كرات لوأ مث مث . لقي ملامب هلوسرا ليوقتو ربخي

 ل ااولا مالو, نفللا ف دعلل دنعلا نم ضقت 90) : ند

 صاصقلان وطةسينويفنحلاو ءاهوفلاخو مهتلع اولطب أدقف ( سفنلا يف

 نويعفاشلاو نويكلاملاو «دلاو وأ نونجم هيف هك رش لتق دمعتم نع

 اولطب أ دّقف ( ٍلسم نم يمذل الو رح نم دبعل صقي ال ) : تولوَقي
 , عدرااو رجزلل يه امنإ دودحلا نا لع عامجإلا مهؤاعدا لطب و ةلعلا

 , ةميببلا تايتإ يف ممدنع هلعجي لو ىنزلا يف دحلا لعج هللا نألو

 فذقلا يف هلعجيم و ىنزلاب فذقلا يف دحلا لعجو ؛ ًامرحم ىتأ امهالكو

 ةْمم بصغ يف هلعجي لو مهارد ةرشع ةقرس يف دحلا /لعجو « ريكحلا

 يف هلعجي لو رمخ ةعرج يف دحلا لعجو ؛ بنذلا يف دشأ هوانا

 يف مهدنع هلعجي لو '" ةبارحلا يف دحلا لعجو « مد لاطراس

 - ةاعل ال - يهلب « (رجزلل دودحلا نأ ) ةلع نالطب ربظف « ةدرلا

 .ةرافك و ًاءاذع تعض و ام

 شايع وبأ ديز هب درفت : حصيالف سبي اذإ بطرلا صاقتنا امأو
 بطرلا عسب نوزيجيف نويفنحلا امأ :ةلعلا هذهل نوفلاخم مثو . لوبي

 )١(انظر ةيشاملا ١ ص ٠١

 تك مر



 -!ةايارعلا يف طعرلاب رمتلا عينوريجص نويساشلا امأو ل

 ظ . صقانلا يلابلاب ديدجلا رمتلا عيب [ زاوج ]ىلع لكلاو .

 مهفامو « حيحصف « رصبلا لجأ نم نذإلا لعجامنإ » : هلوق امأو
 هلاع امو ! لجأ ىلإ زوج يلطرب زوج لطر عسيب يرحت هنم طق دحأ

 وأ اذك ميرحت ةلع معي نأ ”"ادحأل ىكمالو ءنح هاوس

 . صنب الإ هباحيإ وأ هليلحت
 عابتا كرتوءصن الب هللا ماوأل ليلعتلا هب هللا يصع بنذ لوأف

 الإ ةرجشلا هذه نع مكبر ماهنأم » : سيب إ لوق كلذو« اهرهاظ

 فلا لكأ نعش بت ةلع طضتسا, 70١
 ٠ طق هب لاق الو يباحص نع ليلعتلا حصي ملو

 ءاهو رعيف اهرُم لكأ هريغل اهيحاص جيبي ةلخنلل مما يهو « ةيرععمج )١(
 (لوعفم) ىنعب ( ليعف) اهنأل(يرع ةلخن) لاقيف ءاتلا نم تدرحت اهب فصو اذإف

 0. رينما حابصملا) رظنا - فصول نع عدول لل
 ١٠١5 دبتجما ةيادب رظنا  بهاذملا نيب فالخاهمكتحو اهفيرعت يفو اذه
 7 نأ ب نأ دحا لصألا ف )م

 . ١9/9 فارعالا ةروس (م)

 تايم

 (4) مزح نا
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 ناسحتساامو«ناسحتسالل هن وكرتي مث قح سايقلانأ مرارقإ مهيفكي

 اذه يلإ نيدلا راص ولو « هريغ رخآ ناسحتسا نم عابتالاب ىلوأب هيقف

 رت كنإ) :اولاق نإف, ءاشام ناسحتسابعرشب نأ دحأ كل 5

 الو خسنلا اهيف صوصنلا نأل معن ) : انلق ( ثيدحل ًائيدحوتيآل ةيآ

 0 .احن راما هأ رام ( :امذروأ نافء( سامقلا ْق خسشلا لخدي

 اى رفا ردا ساق ىلا ساق نع لودعلا ره ةيفتطا دنع تاحتسالا ١١
 دهتجلا سفن يف حدقني ليلد هنإ » : مهضعب لاق تح هفيرعت يف اوفلتخاو .

 هعنمو (« ةليانطاو ةفنلا هب ذخأو 3 «هنع ةرايعلا روصقل ضل

 .« غ”رش دقف نسحتسا نم »: لاق هنأ يعفاشلا مامالا نع اوور ىتح ةيعفاشلا
 ماكحإلا هناك 2 تايعسالا نع يدمآللا هدقع يذلا مقلا لصفلا رظنا

 يف طسملا ضرعلا ىلع عالطالا ديفملا نمو 50/5 - ( ماكحألا لودا 5

 كانه نيرطس يفف ه ص هذه هتلاسر يف هسفن مزح نبا فيرعت ىلا عوجرلا

 يف ( ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ) هباتك يف هطسب ام لك زجوأ انه رطسأو
 ىلع دوقعم كانه ب املاو 6 0 نيحا . -111 نيثالئلاو سماخلا بام ملا

 . هيلا عجراف ( كك ل طاشتسالاو تنامسالا ١

 دحأ هوري ملو دوعسم نبا ىلع فوقوم ثيدحلا .« نسح هللا دنع وهف (؟)
 )١( ٠ ةيشاللا 1/+ ماكحإلا يف هيلع مالكلا رظنا . ٍهِِلَي ىنلا ىلا ًاعوفرم

 باحصأ نينم وم اب دوصقملا نأ ىلعحوضوب لدب نا ٠ ندم ثددخحلا فاسو أده

 . اودروأ ام ىلع هف مهل ةحح الااذإاو - للا لرس

 هك 8



 ع * ًائسحن ل ءارام نأل قلعتم هيفمحل نآك امبحص وأو « ./فوقوم اذبف

 ناكام » : لوس هللاو ( نيماسملا ضعب هآرام ) لقي ملو ؛ عا امجإلا وه

 نم ةريخلا مهنوكي نأ مأهأوسرو هللا ىضق اذا ةنمؤمالو نمؤمل

 ل ٠ اعت لاقو ناسيما لاوراج اوك انه لف ١ « مرمأ

 مق تق ه : مالبلا هيلع لاق الو |وبحت نأ
 را

 يعفاشلاف : ناسحتسالا يف نوفلتخم سايقلا باحصأف ًاضيأو

 ٠ ةلمج هن وركتني ةيفنحلا نم يواحطلاو

 )١( ةنآلا مس بازحألا ةروس 001

 ةرقبلا ةروس (؟) 515/9 .

 )*( ثيدحلا ماقو « ًاوهس ةلمج اهلبق طقس دقو ( تاوهشلاب ) لص“الا يف
 ف لولا تيدحلا رظنا- ( تاوبثلاب رانلا تفحو هراكلإ هلا

 ؛م/ ملسم حيحص نم ةئلطلا باك ١ ) ه ؟مسو ةئس ةرماعلا ةعابطلا راد (

 ا دمحأ دئسمو

 هس ه6 -
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 ريلقتلا لاطبا
 .لكنأل لطابلاب لوقلاب مبسفنأ ىلع نو رقم هب نيلئاقلا نأ يفكي 0

 نودلقم مهنأ نورقي مث « لحيال ديلقتلا نأب ةرقم ءالؤه نم ةفئاط

 وه اذهو عوبتملا كلذ لوق قوقرافيال مهنأل هريغو كلام مبتمتأل

 مكنأب تفرتعا دقف؟ هنومزتلتو ديلقتلا نالطبب نونيدتفأ , ديلقتلا دع

 . بجعلا وه اذهو « لطابلاب نونيدت
 ”-اداهدحا ميف نك لنيع اتلاو ةباحصلا نأ انعم نورقم مهو

 ف يح اننا وأ 6 لام وأ ةئتحابأ دلق نع نأ حصف « لاقام لكيف

 - عسارلا نرقلا ا رع اعاد : عامجإلا فلاخ دف م

 لوصأ يف ماكحإلا ) هباتك يف نيلفاح الصفو اياب مزح نبا هل دقع )١(
 هدعب لصفلاو نوثالثلاو سداسلا بابلا : ةحفص نيعست وحن اق رغتسا ( ماكحأالا

 . 16١ - هدد

 دننلا هياتك ىف صاخ وحن ىلع هللاع دقو . تاحفصلا هذه ةديز انه امو

 .هؤ ص

 ف رشد اتند عب رئادرقل أ دتب» هاد ديلقتلا خرأ هلأ هصٌّكب رم دقو

 . ١ا/ا//9 ماكحالا « سماخلا نرقلا
 مث يرق ن رقلا ريخ » ثيدحلا يف ةدراولا ةثالثلا نورقلا دعب يأ 0

 يف ماكحإلا ) 000 مزح نبا هدروأ دقو « مهنواي نيذلا مث مهنولي نيذلا
 -( ةنسةئم ): مويلا هينعن ام نرقلاب دارأ هارنو . 4١؟/+ ( ماكحأ الا لوصأ

 عه



 . مديلقت نع ارت دق ءالوسا

 يدابع ءامد يف هب متيضق يذلاام ) : ًادغ كل هللا لاق اذإف أضب 1

 مهاومأو مراشبأو مبجورفو

 3 سا انأنأ ؟ ه ملدو نعرافو نياغو يرغب ؛ ميتفَأ يذلاامو

 مالسلا هيلع ىميع نأ لعن نحنو اب اوج ةلأسمال اودعأف ( ؟ ءال ؤه ديلقت

 كلام يأربال |مبيلع هللا ىلص دمع هيخأ ىلا يحوأ اب كحيامنا لزن اذا

 . امهوحنو ةفينح يفأو

 -- دحأ رحعبامو اويذك ( دابتحالا لع ردقنال.) ؛ اولاق ناد

 خسانلاو دنسلا /نع ثحبلاو هلوسر محو هللا كح نع لأسي نأ

 نعو نآرقلا نم هغلب امل دايقتالا همزل كلذ نع رجع نإف « خوسنملاو

 هلع هنع يور اع ملأس) : دنسملا بحاص رازبلا رك وبا ناد

 « اودتها اودتقا اهيأبف موجنلاك يباحصأ » :ةماعلا يديأ يف امم مالسلا

 0 هبا نع معلا دب زني ميحرأا دبع هأور : حصي, ل اذهو

 ثيدحلا اذه فعض "'ىلأامناو : لاق « لكُم ينلا نع رمع نبا نع
 ةدومحملا ةلضافلا نورقلا هذه لهأ ناكف » ثيدحلا اذه هداربإ دعب لاق هن ال

 ًادحأ مهنم دحأ دلقي الو ...٠٠ نآرقلا يف هقفلاو متلي ينلا ثيدح نوبلطي
 «هوعدتبأ يذلا دملقتلا ىلع اولوعو هلك كلذ اد عيأرلا رصعلا ءاج املف «ةتملا

 .يدا: لع الا 2

 د مجا#

 ٠ نا مث( ؟ ءالؤه لبق سانلا ناكءيث يأ لع) : مهل لاقيفاضيأو .
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  هليدحل ةياورلا نع اوتكس معلا لهأ نأل : يحرلا دبع لبق نم
 نم هدعب فالتخالا حيبيال مالسلا هيلع وبف ء رسكتنم أضيأ مالكلاو

 (. كيبخ بتاذك ميحرلا دبع ) : نيعم نبا لاق هيام

 جتحادقو ( عوضوم ا عطقن امم بذك ثيدحلا: مزح نبا لاف

 لاق ؛ نئسلا وه ركذلا :انلقف "'« ركذلا لهأ اولأساف » : هلوقب مبضع

 انرسمأ امنإف "6 مهلا لزن أم سانلل نيبنل ركذلا كيلا انلزنأو » ىملاعت هللا

 . مهيأر نعال مدنع يذلا رك ذلا نع ركذلا لهأ لاس نا

 7” ءاسن الا ةروس 6

 64/١١ لحنلا ةروس (؟)
 هكا مهاد



 ديلا 22 : ل

 ١و : 5

 ىازا لاطا قف ءاثرما

 حبرش نينمحرأادبع ينثدح:بهونبا « : ديلت نب ديعس انث : " َْح

 7-7 لوقي ورع نهللا دبع ممس ؛ ةورع نع دوسألا يب

 : لوقب ٌةييَع هللا لوسر

 هعزني نكلو « ًاعازتنا هوكاطعأ نأ دعب للعلا عزنيال هللا نإ »

 ا ردن ن وشفت ا لاح سان ىقييف « معي ءاملعلا ضبق عم كم
 . "'.« نولضدو نولض ف مهبأر

 هللا دبع نعهيبأ نع [ ةورع نب ] ماشه نع عك و انث : روث وبأ
 : جيم هللا لوسر لاق : لاق [ صاعلا نب ورمع نبا ]

 هياتك يف اريثك اهملع دازو راثالا هذه نم ةحلاص ةفئاطم زح نا عمج 01

 .هو-غعاإك ( ماكحإلا )

 7 بايلا « ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك | يراخبلا حيحص (؟)

 . نديل ةعبط 0و4

 لزتي ملام لأس ينلا ناك ام »: هنا وزع يراخبلا ميحص يف يبلاتلا بايلاواذه

 لقب ملو يخولا هيلع لذني ىتح بجي ل وأ « يردأ ال » : لوقيف يحولا هيلع
 . ةقباسلا ةحفصلا «  هللا كارأ امم »: ىلاعت هلوقل سايق الو يأرب

 هلاع اع ءانلاو لاجرلا ن ه هنمأ ىلا اني ا هدعب عساتلا بايلاو

 . غم./4 - « سايق الو يأرب سل هللا

 د 6686©



 يأ د 1 راق آلاج ءانذر مان دحام قي * ملاذإف ءاملعلا 0

 ا ."اولضأو اولضف 2
 نيا ف لعالوا لع ريغ فاد يأراابىتضأ نم : مزح نيا لاق 0
 0 20 .تندتاو نآرقلا الا 0

 لاق :ةريره يفأ نع بيسملا نبا نع يرهزلا نع نيحرلا ديع نيناتع 200
 | هللا لوسر <

 ؛ هللا لوسر ةنسب ةهربو « هللا باتكب ةهرب ةمألا هذه لمعت » ظ

 _يصاقولا وه-ناؤع . « اولض دقق كلذ ولعف اذإف « يأرلاب نولمعي "
 . ريحا اذه لعاتتدمع سلو ءءء

 ريبج نب ديعس نع لعألا دبع نع يروثلا نايفسات : قازرلا دبع
 ْ : يع هللا لوسر لاق : سابع نا سا

 ا راسا نم دعم اوجلظ هيأ كآرقلا ف لاق يد
 تا نع رذ ف 1 يبأ نع ثاباد نبا .عداور هفل ملا لاق اذك" ٠ حسيحص

 . قازرلا دبع نع دبع نع يشاشلا نع هيومح

 : ةكيلم يأ نبا نع رمع نب عفان نع ةماسأ وبأ انث : دبع لإ هيو

 : قيدصلا ركب وبا لاق

 ىو (6 ص اضيأ ( ذينلا ) هباتك قبثيدطا اذه مزج نبا ركذ ١(

 . ظفالا يف ريس فالتخاب سوإ+ ماكح الا لوصأ يف ماكحإلا هباتك

 -ب م0



 « لعأ ال اب وأ يبأرب

 مل» :لاق نريس نا نع ةدع يآ دعس نع ير

 ١ سا كحرو ركتوأ سرس الاس حا
 « رمع نم معي ال امل بيهأ ركب

 : رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ةلاضف نب كرابم
 ئ : لاق رمع نأ

 كو هللالوسرمأ درالينإوينتيأر دقلذ «نيدلا لع يأرلا | ومهتا»

 ءبتكي باتكلاو "'لدنجيبأ موي كلذو : ولآ الو دهتجأ يبأرب

 لع ورم ني ليهس هونأو < نيك رشملا رمأ يف عقوو رلسأ يباحص )١(

 « حلصلا تانك" ىلع نيك" رشملا ريفس هربأ فقوو ةسب دطا موب ناك امق 6 كرشلا

 لعجو هيرض هابأ نكل و4 نوماسملا هصلخت نأ ءاجر هدومق ىف فسرب لدنج وبأ ىتأ

 نيك رشملا ىلإ درأأ نيماسملا رشعم ان » حيصن وهو نيك رشملا لا هيدبالت نمهدرب
 هرمأ و نيك رشملا نيبو هنبب دبعلا عيقوتب لوسرلاهربخأف « ؟ ينيد نع يننونتفب

 يربطلا خيراتو ةسيدحلا حلص يف ريسلا بتك رظنا  جرفلاب هرشيو ربصلاب

 . يراخبلا ميحص نم ماصتعالا باتك رظنار
 دس © 13/ بس



 . « ٍيحرلا نمحرلا هللا ساب : اوقق ١! ( للا لوسر ) لاقف

  تيبأو كم هللا لوسر يضرف « مهللا كعساب : بتكت » : لاقف

 «1؟ ىبأتو تيضر دق ينارت را :٠» لا

 : ربنملا لع وهو لاق باطخلا نب رمع نأ : يرهزأا نع سوي

 ا نآل ًايصم هللا لوسر نم ناك امنإ يأرلا نإ , سانلا اما

 . «فاكتلاو نظلا انم وه اًعِإو « هيرب نآك

 -. ورح نعيعشلا/ نع دلاح نعيبأ انت: كيرش نننحرلا دع 200
 ظ : رمع لاق : ثيرح

 نأ ثيداحألا مبتيعأ ؛ننسلا ءادعأ مهنإف يأرلا تاحصاو مايا ,

 .«اواضأو اولضف يأّزلاب اولاقف اهراتس

 يميتلا ميهاربا نب دم نع داهلا نبا نع ةعيهل نبا نع بهو نبا

 : لاق باطخلا نب رمع نأ

 .- ان واه رع نأ ل نما ءادعا يالا تاححأ بص ,

 .6 يأرلاب اهوقتساف اهوورب نإ

 - لاق .قورسم نع ىحضلا يأ نع نابيشلا قاحسإ يأ نع يروا

 : رمع لاقف ( رمع ىأرو هلل ىأ رام اذه) : رمعا تاكدش

 0 نق اس نكد ناو هللا نف اباوص وكت نا ءتاقام شا ١

 يبأنب ديزي نع قاحسإ نب دم نع ىلعألا دبع انث :ةبيش يبأ نبا

 ةعافر نب ديبع نع ناوفص تنب ىلوم ةبيبح يبَأ نب رمعم نع بيبح
 ا



 ٠ لاقف لجر هيلع لخدذإ رمع دنعانأ انني » : لاق هيبأ نع عفار نبا :
 لسغلا ينهي أ ربدجسملا يف سانلا يتفي تباث نب ديز اذه « نينمؤملا ريمأاب

 لاق رمع هآر املف هب اوواجف « هب لغه : ربع لاقف« ةيانلا م ٠

 رمااف : لاق +<؟كيأر سانلا ماا دقو هف ردع يأ

 هب تثدحف اش دح يمامعأ نم تعمم نكحا و تفعفام هللاو « نينمؤملا ,

 | لاق «.عفار نب ةعافر نمو بعك نبيبأ نمو بويأ يبأ نم [ هتعمج

 لاقف « عفار نب ةعافرب يلع »: رمع :٠ اذإ كلذ نولعفت متلك دقو .

 كلذل عفن انك دق »: لاق «؟لستغي مل لسكأف ةأرملا نم ؟ دحأ باصأ

 نم هيف نكي ملو ميرحت هللا نم هيف انتأي مل هيو هللا لوسر دبع ىلع

 لاق | طر و 5ع هللا لوسرو » : رمع لاقف « يبن هللا لوسر

 مهرواشف هل ارهمدف راسا و ردا عمجب رمعم أف« يردأ ال

 اذإ» : الاق |بنإف يلعو ذاعم نم ناكام الا « لسغال نأ : سانلا راشأت

 نم تنأو اذه : رع لاقف «لستلا بح و ناتخلا نانخلا رد

 ريمأاي »: يلعلاقف | ًافالتخا دشأ دعب نف « تفلتخا دق ردب باحصأ “7

 «.هجاوزأنم بكي هللا لوسر نأش نماذهرلعأ دحأ سيلهنإ نينمؤملا

 هاد نإ لسرأو ء هادم ل لع ال » : تلاقف ةصفح ىلإ لعرا

 رمح لاقف "6. لسغلا بح و ناتخلا ناتخلا رواج اذا: : كاد :

 ارض هتعح وأ الإ كلذ لعف لجرب عمسأ ال» « .

 )١( رسو ءروسإ+ دمحأ دنم رظنا 2 ٠١١ .
 را



 سوم وبأ انث : يدراطعلا ءاجر يبا نع ديمح نع ةماس نب دامح
 ' الف معي ل نإف ءسانلا ههعيلف لع هدنع ناكنم » : لاق : يرعشألا

 « . نيدلا نم قرميو نيفاكتملا نم نوكيف ملعهب هل سيل ام ناوقي
 ”اذع ْن دابع نب ىبحي ينثدح : قاحسإ نبا نع دعس نب يهاربإ

 دقو لاق ذإ ةفححلاب ناؤع عمل هللاو انإ : لاق هدج نع رييزلا ني هللا

 مترخأ ولف « جحلا ربشأ يف هوصاخوجحلااومتأ نأ » : "'عتمتلا هل ركذ

 عسودق هللانإف لضفأ ناكنيتروز تملا اذه روزأ ىتح ةرمعلا هده

 اد تاكو ابن ينو ايف مييلع قضت هباتك يف اهب دابعلل هللا سس
 نائع لبقأف 1 م 2 هرمعي ىلع لهأ 3 « ؟ رادلا يئانلاو ةحاحلا

  ءاش نف هب ترشأ ايأر ناكامنإ « اهنع هنأ مل يفإ ه : لاقف سانلا ىلع

 2 هك رت ءاش نمو هدخا

 نيدلا ناك ول» : لع نع ريخ دع نع قاحسا يأ نع شمعألا

 مارحإلا نمللحتي مث ةرمعلاب يقأب نأ ةرمعو جحي جالا لهأ اذإ ةئسلا )١(

 فتراكو . ( ةجحلا يذنماث ) ةيورتلا موي يحلل مرح مث ًايده قاس نكي ىل اذإ

 حورج أربت ىتح انو رخؤي لب جملا ربسأ يف نورمتعي ال مهتيلهاج يف برعلا
 نمو « راطم الا طوقسب جلا قد رط اهراثآ نم ولو ميلا نم ةعجارلا لامجا

 خلسناو « رثألا افعو © ( لاخلا حورج ) رّدلا ارب اذإ » : كلذ يف مهلوق
 ” سانلا ىلع ةعسوتلاو ةصخرلاب مالسالا ءاحف « . رمتعا نمل ةرمعلا تلح « رفص

 اهتتلهاجيف برعلا لعفو“ىلع درو اذه نايع ثيدح رظنا .  هاككلذ لطيأو
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 ٠ . ءالعأ نم سلب نوأ فلا لس ناكل ا
 كيأر اومهتا » : فينح نب لبس لاق : لاقلئاو يبأ نع شمعألا ٠

 در أ درأ 0 ولن ليحيى موي ينتيأر دقل « ؛ منيد لع

 +١ يدر لا

 لاق نم » : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ثيل نع ةدئاز
 « . رانلا نم هدعقم اوتنلف هيأ تارت ذ

 لدا نند لاق؛ سايعنبا نع هاندا نب ةدبع نع يعازوألا

 وه مالع : ردي مل هللا لوسر ةنس هب ضمت لو هللا باتك يف سبل ًايأر
 ينثدح : بهو نبا نع ىلعألا دبع نب سن وي هاور « ؟ هللا قل اذا هنم

 . ىعاروالا نع 0 نب رسب

 هيف هوعسم نيا نع ةمقلع نع يعشلا نع دم يأن دا

 نإف يبأر دبجب اهيف لوقأس » : لاقق اقادص هتأرممال ضرفي لو تام
 -- هللاو « ناطيشلا نمو ينف ا نف ًالاوص كك

 ءيزجحلا ردو ”«ءيردلوس

 ١" لاف : لاق قورسم نع يعقلا نع داع ان. ناطقا

 « . مهيأرب نولوقي موق ىقبيو ءاماعلا بهذي » : دوعسم
 )١( نديل ) ؟ةو/5 ( ١م بابيلا ةيزجلا باثك ) يراخبلا حيحص (
 سم حييحصو ( نديل ) 09/4 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك و ”١

 ) ةيشاطا هال ص رظناو عمهم دمحأ دنسمو ( ه ١مم ةعابطلا راد ١ .

 . نائيرب :ديرب (؟)



 : لاق رانيد نب ورمع نأ ثراحلا نب ورمع ينربخأ : بهو نبا

 ] لاس و مال | يف هغلبب ل اذا نان ةأر مع نبا نع سوواط قرح

 « . نأظلا طرا كش نا د :لاق دع

 -- لعاسا نع ةدئاز يأ نب ايركز نب ىحب انث : دوواد نب دينم

 اهب مهريخأف ءايشأ نع هولأسف موق تباث نب ديز ىتأ : لاق يعش

 !؟ ًاردغأ » : لاقف هوربخأف هوتأف (هانربخأ ول) : اولاق مث ءاهوبتكف

 2 دار ل لاا انا . المخ متن دح ييدح لعل

 هنأ ثدحي معطم نب ريبج نب دمع ناك : لاق يرهزلا نع بيعش
 : لاق مث هللا دمحف ةيواعم ماقف ءشيرق نمدفو يف ةيواعم دنع ناك

 الو هللا باتك يف تسيل ثيداحأ نوثدحت مكنم ًالاجر نأ ينغلب »
 « . كلابج كتلوأف هللا لوسر نع رثؤت .

 درج يأ ني دنت نع ةيرلق نأ نع بوأ اين ؛ ةياس ىداع

 نآرقلا اهيف حتفيو لاملا ابيف رثكتي نتف نوكتت » : لاق لبج نب ذاعم
 0020 دولا قفاملا و يلا و ريغصلاو ةآ راو لج را مار

 الف ةننالع هؤرقف( ةننالع هارت هللاو ) : لوقيف عبتيإ را

 20 يلو نا تاتك نم سل أم هالك عدتبيو ًادجسم ذختيف 56

 , تاع تدلث ذاعم لاق . ةلالضو ةعدب هنإف هايإو مايإف ؛ هل

 الا للسما 4 نع ينرادلا قب ىف ثيدطا اذه رظنا
 . هذه نم الملق طسأ ةياورب( ه ؤمعو

 كلل ١1 5 0



 ( لأ لع سقما يأرا آل درجملا يأرلا اومذ امنا ) : لبق نإف

 .مهنمدحأ نمدج و ينأ ىلا لييسالهنأل مهيلع بذكلا يف د راذه انك

 هنم طايتحا هنأ بدرع لالا يلم ىفأ نمَىفأ امغاو 00 اذه

 : عيعباتلا لاوقأ ىءو

 "”« ( تيأرأ ) هللا نعل : لاق يععشلا نع دلاجم نع ناطقلا ىب

 اه نع يع ىلا كلاس : لاق ملسم نب حلاص انث : 00

 رد ىأر كتريخا نا » : لاقف حاكنلا نم
 "اييلع

 !4 : لاق يبعشلا نع لوغم / نب كلام انث : دلاخ نب نمحرلا دبع

 نم نآك امو: هودخف هايم هللا لوسر باحصأ نع هب كوؤاج ام

 يلإ ضغبأ ام ٠» : لوقي ىبعشلا رماع ناك 40/١ يمرادلا ننس يف )١(

 سياقيال ناكو . « تيأرأ » : لوقيف هبحاص لجرلا لأس « ( تيأدأ )
 يبأرب كربخأ نأ نم ىلإ بحأ ىنغتا نأل م : 0

 ىلإ بحأ سلحب نم امو تامز "يلع ىلأ دقل »: لوقب اذه يبعشلا ناك (؟

 نآنم يلإ هحأ اهملع س احأ م ويلا ” ةسانكلف . اال اذه نم همق س ' نأ

 «. دحسملا اذه يف سلح ]ا

 ام .. 9 ةقفاعصلا ءالؤه لوقب ام » : يأ رلا لهأ ىلع رم اذا لوقي تاكو

 رظنا .« هب ذخف هلي دم باحصأ نع كوثدح امو «هيلع "ليف مهيأرب كل اولاق

 . مهدللا : قوفعصلا ١174/5 « ١0/6 دعس نبا تاقبط
 م | 0



 ١ لقا د راند ن ورع نع ديز 0 وراس ]

 0 انإ » : لاو « كئم نوعمس ام نوبتكي مهنا » :ددز نرخ

 «؟! عع جرا د

 دبع نب رمع نع هريغو رجابم نب ورمع نع شايع نب ليعامسأ ظ

 وسر اهنس ةنس عم دحأل يأر ال هنإ» ٠ سانلا ىلا بتك هنأ ١
 ْ ١ «ملسو هيلع هللا لصنا

 : ثيخ نب عييرلا لاق »لاق تئاسلا نب ءاطع نع ديح نب ةدع

 لرتتا( هنع ىنوأ اذه مرح هللا نإ ) : ءيثل لجرلا لوقي نأ 1

 اذه لحأ هللانا) : لوقي وأ ( هنع هنأ ملو همرحأ مل تبذك ) : هل هلل

 ب سمآ لو هلحأ ل تبذك هللا لوقف (هب سا د

 نأ نع ي ريرهلا ديعس انأ ؛: شمعألا انث: ميهاربإ نب ملسم
 : نسا يبأ نب نحلل لروش .نحرلا م لا : ةرضن

 نع ةنس نوكحي نأ الا كيأرب تفت الف كيأرب يتفت كنأ ينغلب »
 : را

 هالو : لثاو وبأ لاق : يدسألا هللا دبع نب ناقريزلا لاقو

 يف شْلا 107م /+ دعس نبا تاقبطو ١7/١ يمرادلا ننس رظنا ١(

 00 كا ايرعلا كر 7 فتكا اناجأ هن توديربو <. لشتلا ناتش لص ألا
 . رينا حايصملا رظنا _ . فئكلا ذاختا لبق شاشحأ الا يف طوغنتت

0 

»»© 
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 . « تيأرأ تيأرأ ٠ : لوقي نم ةسلاجمو
 اوضرعت ال يضمت ةنسلا اوعد » : لاق بابش نبا نع كلام نعو

 « يأرلا/ اهل

 ليثارسإ ينب سا لاز اه» : لرش ةورع عمس ؛ دوسألا يأ نع

 مهيف اوذخأف « ممألا ايابس ءانبأ نودلوملا مهيف أشن ىتح ًالدتعم

 ا" . مواضأو يأرلاب
 نبال لوقي ةعيبر تاك : لاق كلام انث : يس وألا زيزعلا دبع

 هذخأ .ءاش نم يأرب لوقأ انأ ' كلاح هبش, سيل يلاح نا » : ببشأ

 ظ « هك رت ءاش نمو ءهب لمعو

 : بويأل ليق : لاق ديز نب دامح تعمس , يدبم نب نمحر لا دبع
 : لاق« ؟ رتحت ال كلام : راحلل لبق : :لاقف « ؟ يأرلا كدت ال كلام

 ٠ لطابلا غضم هركأ»

 رس ا نع طندح عال

 ال وه لعفي م هفلاخ نم

 نم راثآب كيلع ه : لوقي يعازوألا تعمس : ديم نب ديلولا
 !* «.لوقلاكل/اوفرخزناولاجرلاءارآوكاياوءسانلا كضفرنإو فلس

 _داعلا نب ورحم نب هللا دع ىلا ًاعوفرم تيدحلا اذه مرح نبا 5 دام

 ريس فالتخاب هلثمو 250/١ يمرادلا ننس يف وهو 44١ ص( ةذبنلا ) هباتك يف
 صاعلا نب ورم نب هللا ع 5 ثيدحلا | لل هحام نبا ننس يفظفللا يف

 . ًاقعض ءدانسإ يفاورك و

 هز مرح نا



 ادد وبأ لاق: الك ماقا فسعم تا 1 د ع
 هلم د ءاج نمو « هيلع انردق 0 دا وهو .يلر أذه انماع 2 00 ١

 « هنم هأنلق ف 00

 ماكحأ وهو « هنم ريخو هع نحأب انئح دّقف : ص رم ىبا لاف

 . كاذ لوبق جاوفءةتاثلادإوسرو دا

 ا” دنلا نع لف كلابدنع تنك : لاق يزعلا دبع نب ببشأ لاق

 لعفتال» : لاقف لاق ام بتك ال يحاولأ تذدحان# ثالث يه » : لاذ

ةدحاو امإ :لوقأ يشعل يب ىسعف ْ ظ
 4 

 اا. دل انآ اه : لوقب كلان تعمس ٠ ىسنع نب نت
 دا ردتف ةنللاو ناتكلا قفاو ام لكف أر يفاورظنافء بسار

 ورم وبأ : يتبلاو « ىظعألا مامإلا تامعنلا ةفسشح ابأ هب ديرب تالف وبأ (1)

 رار 1س دج ىوزو «يعشلاو ىذا نع يورك ةيقفلا يرصبلا له تاع
 ةعسر: يارلا ةعسرو « ه ؟5م ةنئس تام دعس نباو دمحا هقثو «ةماس نب دامحو

 ًاريصب ناك .كلام مامالا هقفت هبر ادا وخاثدح اهنقف ناك ءالو يمستلاو رف نإ
 رابنألا ضرأ نم ةمعساهماب امج ةنس يفوت 6 يأرلا ة ةعيبر ب ةلف سائقلاو يأرلاب

 .:يكدرلا ( مالعألا ) و يجرزخلا لاكلا ةصالخ رظنا
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 كني دادغي خيرات رظنا - ١٠7غ ةنس يفوت ةفشح يبأ باحصأ دحأ ()
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 . هيف ةعحرال يذلا قالطلا يأ (م +)



 ا

 كلام اباصو لضفأ نم هذه « . هوكرتاف ةئسلاو باتكلا قفاوي ملامو .

 هواك
 دا انت :لدلخ نب دحأ انثي ةلام نب نحرلا دع ندع

 :يثرقلا يلع نب كلام ينربخأ : ةبابل نب رمع نب دم تعمس : ديعس
 تام يذلا هضم يف سنأ نب كلام لع تلخد : لاق ينعقلا ينرحأ

 : لاق «؟ كيكبي امد : تلقق يبي هتيأرف تسلجو هيلع تماسف هيف ٠

 تددول هّللاو ؟ ينم ءاكبلاب قحأ نم :؟ بأ ال يلامو « بنعق نباي»

 يل تناكدقو ء طوس طوس يبأرب اهيفتيتفأ ةلأسم لكب تب ريض ينأ
 . لاق م وأ « . يأرلاب تفأ مل ينتيلو « هيلإ تقبس دق ايف ةعسلا

 . هنع تبث اذهو « يأرب هيف ىفأ ام لك نع هنم عوجر اذهف

 يف رظني يذلا لثم ٠ : لوقي يعفاشلا تعمس : نانس نب دمحأ
 نوكيام لقعو أرب ىتح جلوعيذلا نونجلا لثم هنم بوتي. مث يأرلا

 « . هب جاه دق

 ارح ى رز داكتالد :لوش أ تعمس : لح دج ا ننام

 الإ بأ فصلا يدحلاو ؛ "لغه هبت ينوالإ تارا

 بحاص الإ هيف دي ال داب نوكي لجرلا نع يبأ تلأسف « . يأرلا
 ١5 هلا 1

 ظ 0 لأم نم يأر باحصأو | هميقس نم هحححص فرعي ال ثيدح

 «. يأرلا حاص لأس الو تدخلا تاع لاس 7

 .داسف )١(



 .فيعض نأ ةفينح يبأ بهذم) نأ ىلع نوعي نييفنحلا نأ بجعلاو
 دل ةفلاخم سانلا دشأ مهنإ 3 (يأرلاو سايقلا نم هدنع لدا ثيدحلا

 ] 0( هو ناقأ ناك هنأ : هيبأ نع ىبح نب ىبخ نب هّللأ م

 هل لوقف « ”'مماقلا نبا دنع نم » : لوقيف « ؟ نيأ نم »: هل لوقيف

 « . يأر لئاسملا هذه رثك | نإف هللا قتاد: تحد

 ' سافل 5 راثربا 1

 2 لَ 7 : غبصأ نا مساق يدح / 5 مساق نب دحأ اننرد

 نب ىدميكع 3 : ك راما نبأ ا : دامح ْن 2 ان: يذمرتلا ليعاسا

 دكر ناك « ثيللاو كلام هقفت « يمثرقلا بهو نب هللا دبع دمج وبأ ١(

 وه» : محلا دبع نبا هيف لاق « رصم هبقف بهو نب هللا دبع ىلا » : كلام هبلا

 عرولا هعنمي ناك هنأ الإ «مساقلا نبا نم هقفأ وهو كلام بهذم يف سانلا تيثأ

 يرغمخلا دمحم يمالسالا عي رشتلا خيرات نع ه١ 98. ةنس رصمب يفوت .ايتفلا نم

 . ١86 ص يجرزخلا لاركلا ةصالخو ؟ عمم ص
 تدل ركلام نع ىور «ءالر يقتعلا مساقلا نب نمحرلاديع هللا دبع وبا ()

 ملو هل هتيحص تلاطو « ةنس ةريشع عضبب بهو نبا دعب كلامىلا لحر « ًاضيأ

 . لوألا قباسلا ردصملا  هاو١1 ةنس رص يفوت .هريغبكلام ملع طلخ

 داعأو أدبأف مزح نبا بقل نم ا اع ًازيح ساقلا لاطنإ لغُس (م)

 رك ذو مهيلعد رااواهاطيإو مهلئاسمو مهعو رفو مهوصأ ةشقانميف لصف و زجوأو

 لوصأل ماكحإلا ) باتك نم نيثالثلاو نماثلا بابلا نا كبسحو « مهتاضقانت
 و؟٠ 8 هانا : ةحفص ؟7ه قرغتسا سايقلا لاطبإل صصخلا وهو ( ماكحألا

 .مت

 يا



 فوع نع هيبأ نعريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع زير نع سر

 نيعبسو عضب ىلع ينم قرتفت» : ياكم هللا لوسرلاق : لاق كلامنبا

 مارحلا نولحيف 6 رومألا دوسيفب موفق يتم وم ىلع ةنتف اممظعأ ة هثرف

 « . لالحلا نومرحيو

 ""'«تلياكملا نع باطخلا نب رمع ىهن» :لاق دهاجم نع هببأ نع ريرج
 . ( ةسياقملا يه ) : دهاجم لاق

 قورسم نع يبعشلا نع دلاجم نع نايفس انث : روصنم نب ديعس

 ' مدييف مار رومالا نوسيقي موق ثدحي » : هللا دبع لاق : لاق

 0 .«لقيو مالسإلا
 لاق : لاق يعشلا نع ديز وبأ انث : ةفيلخ نب فلخ انث : ديعس

 لق نك نم كله اان( ترآ تيارأز و0:

 ادإو « امتوبث دع مدق لزف ءينب ايش اوسقتالو ء( ترآ
 .« معلا ثلث هنإف ( لعأال ) : لقيلف ملعب الامع ؟دحأ لس

 نع ةبقع نبا نع ىسوم نب لضفلا نع ةقدص يل لاق : يراخللا

 ءابقف نم كن« رباجاي »:رمع نبا يللاق :ديز نب رباج نع كاحضلا
 ظ .« ةيضام ةنس وأ قطان باك الإ ني دان

 ل نبا تعم ؛دنه نأ نب دوواد ان : قئاطلا ميلس نب 0

 )١( هانعم ليقو . . ءوسلاب ةأفاكملا » اهنأ مسإ» يرشعزلل قئافلا يف :
 . « رثثالا ىف لمعلا كرتو ئيدلا يف ةياقملا نع نا

 طلت "84 0



 ناحلاع ع مدخ دع نإ هدسل يسهن يذلا وفةس ةساقملاو؟ ايإ م لاق يبعشلا

 0 ْش ظ ظ ْ : هر يعشلا نع ل
/ 

 نع ىسيع يبأنب ىسيع نعبويأ نب ىبحي ينربخأ : بهو نبأ ه6

 ” در قاحصأ نغ ب ام نكلو  لالطا نم رحتلو مارخلا

 ٍ ظ ٠ «هوظفحاف هللا

 "2 .«  سي أقملاب عضوت مل ةنسلا » : لاق ي يععشلا نع ةريغم نع ريرج

0 

 ! -. 000 اللا ل10 لم ني دج 1 : ناطقلا ع

 - دجسملا اذه ل ضغب دقل ؛ سياقملا متذخأو« راثآلا متتك رت نيح

 نعد :لاق مث اذه نيريس نبا لوق لقث ثيح؟م/١ يمرادلا ننس رظنا )١(

 نس

 يف : نيرشعلا بابلا ردصملا اذه يف أرقاو ها « . ساق نم لوا وهو « سلبإ

 هد : لاق « نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ » ةيآلا هذه الت هنأ نسحلا



 ةقفاعما م 0 دس محن ىلا
 راسا رع برع يعب رلا ىبحي نب ذم نع ْ

 :لوقتفهللا يدب سس ًادغ فقن انإف ء سقتالو هللا قتا» :ةفينح يبأل

 00 و انعتس : كباحصأو تأ لوم( كوس لاو ا

 ددحا دحبلا قف لولا : لوف ةنحالا تعمس : عيك و

 ١ مهسأيق صعب

 : رماقتلا ىف راك را

 نب لاق : لاق ةيلاعلا يب أ ىلإ هدر ديعس نب ىلا نع ديز نيد

 هغلببي مث هبأر لبق نملوقب هناف« 0 :سابع

 0 تعم ا عابتالا ي ضو هب ذخأف هالك 2 يلا نع

 00 لاق ناقة تان يس

 م ءاج ردنم أوعطقت الف نتتفا نإو « مند هودإق "أف ىدتها ْناف ملاعلا

 «. بوتي مث نتتفي نمؤملا نإف
 اساس لاق : لاق يرتخلا ىأ نع تفاسلا نب ءاطع نع ةدئا

 راجتلا: ليقو « ةلاذرلا : ةقفاعصلا »: يبهذلا طخي لص“ الا شماه ىلع )١(

 ةساقملاو مك اي : اذه ف يبعشلا لوف يمرأدلا ىوردقو اذه .«لام سأر الي

 نكل و«لال+ا نم رحتل و ما را نلحتل ةساقملاب تذخأ نئل هديب يسفن يذلاو

 : ها هناا نكس (« هب ا ولمعاف دم باحيصا نه ظفح نع غلب ام

 . قداصلا رفعح ةعج مامالا وره 6



 *”؟ ٠

١ 

 « . كيد هودلقت الف ىدتها نإف ملاعلا ةلزامأف » : ثيدح يف ىسرافلا
 ا داعم لاق : لاق هيأ نع سوواط نبا نع يروثلا نام

 ىلعانأ « ناؤعةلم ىلع الو هللا وال »: لاق «. يلع ةلم ىلع تنأ» : سابع
 «. بلم ينلا ةلم

 نبا نع ةمقلع نع يهاربإ نع دايز يبأ نب ديرب نع فرد
 اهيف مرهيو ريغصلا اهبف وبري ةنتف مكتيقل اذإ منَ فيك ::؛ لاقدر.

 « .ةنسلاتريغ |: لبق ًائيش اهنم تريغ اذافةعدتبم ةنسذختت و « ريبكلا

 رثك و «كؤاهتف لقو كقارق رثك اذإ »: لاق «؟ كلذ ىتم» : لبق
 «. ةرخآلا لمعب ايندلاسمتلاو «؟قانمأ لقو ىؤارمأ

 جحلا ةعتم نع رمع نبا لئس » : لاق لاس نع يرهزلا نع رمعم

 ا” دان: هقو كيدحلا ركذف .. ( كابأ فلاخت كنإ ) : هل ليقف ء ام سا

 «. ؟ رمعمأ هوعبتت نأ قحأ هللا باتك » : لاق هيلع اورثكأ

 ةئس ) : لاقي نأ هركتي ناك» : لاق يهاربإ نع ةريغم نع يه

 «- هلوسر ةنسو هللا ةنس نكلو ( رميعو رت

 دبعنب رمع بتك : لاق رانيد نب هللادبع نع ٍلسمنب زيزعلا دبع
 هللا لوسر ثيدح نم ناك ام رظنا » : مزح نب ركب يبأ ىلإ زيزعلا
 لإ لت إلا < ءاماعلا باهذو ملعلا سورد تفخ ينإذ هبتك اذ لي

 تاج

 "© اقيم هللا لوسر ثيدح



 ل رانو ءاوق نم دح [ تأو الإ دحأ نيل :٠ لاف 120
 .٠ م يناالإ

 ذخ ؤبالإ دحأ سيل » : لاق دهاجم نع حيجن يبأ نب انع ةنييعنبا

 «. بلع يتاالإ كم هارت

 حمس مل نم » : لوقي ةبورع 0 نبأ تعمس : خد ديزي

 <. ًالاع هدعت الث فالح

 زوجت نمل » : كلام لئس : مساقلا نبا نع رانيد نب ىسيع ىور
 ليق «. سانلا هيف فاتخاام لع نمل الإ ايتفلا زوجتال » : لاق « ؟ ايتفلا

 خسانلاٍلعو ةباحصلا فالتخا » : لاق «؟ يارلا لها فاالتخا » : هل

 '. لكَ يبنلا ثيدحو نأرّقلا نم خوسنملاو

 ظ : مماص لوف

 أ لبلعتلاب وأ سايقلاب انرسأي هنا نوكت نأ لطابلا لانا نم
 ؟يأرلا امو ؟ ليلعتلا امو ؟ سايقلاام : انلنيبرال مث ديلقتلاب وأ يأرلا

 ؟ راع ء يش يأبو ؟ سيقن ءيش يأ لعو ؟ كلذ لكن وكي فنا

 عسولا يف سيل ام فيلكت اذه نأل .. ؟ دإقن نمو ؟ لش سمي

 . قيفوتلا هللابو

 (ديلقتلاو يأرلاو سابقلا لاطبإ ةلاسر نم صخلملا لمت )

 دل ا/ا##





 تانثا درا

 تان ربا نرسم

7 ِ 
 تيراص ربا ل رعيدص# بسم بس

 ( ىكام”وباو تاعاملاو رارق رمل ) صرمع ربا د رمسمص د م و ا 'ّ 0

 للا ل رموصص ل ل

 تاعوضوملا رريمص

 ةيدنطلا ماقرالاو  رثنلا ةمدقم فحصل ( 3 , 2 , 1 ) ةيبرعلا ماقرالا : ةظحالم
 . باتكلا ةيقبل



 - و

 تالا ف راد سس ١

 نع ١ :ايقرو ةروسلا اهقر ةيآلا

 5 ةرقللاب ' "6 ضر. الاو تاومسلا هس

 0 26 0 ءانلاد-+ 0 هللا كارأ اب سانلا نيب محتل

 دوه ١15 ١١ نيفلتخم نولازي الو

 مي نارت لآ + ١١ امج هللا لبحت اومصتعاو

 ب 6 ٠١ اوقرفت نذلاك اونوكت الو

 1 ءاسنلا - ه ع ٠ ٠ اهشب قاقش متنخ نإو
 م4 مب ةدئاملا ه هم مرح متنَأو دصلا اولتقت ال ٠ه

 ماب بس ,وه4  رشحلا_ هه ١ راصيالا يلوأ ا اوريتعاف ٠٠

 ٠ ءاسرلا < 2 سه طاعطأ دش لوس را
 ١١ ناتلآ-ع 2 هد رمأالا فيغو

 1١57-١  ىروشلا- 5؟ م 0 مهني ىروش ضرار

 م نارت لا - + ١6 هللا ىلع لكوتف تمزع اذاف

 ني تارحملا ا“ متع رهالا نم ريثك ف كعبطب ول

 مم 5# له  لازازلا د هق 7 ٠٠ ةرذ لاقثم لمع لذ

 01 مسالا 3 ءيىش نه باتكلا يف انطرف أم

 5 لخلا 5 )4 م كلر اه ساب نتا

 م تارججلا 5 ” ىلا توص قوف متاوصأ اوعقرا ١
 ١م ءاسنإا - 1 ٠ ٠ لوسرلا ىلإ هودر ولو

 6 6 همم ٠٠ ءىش يف معزانت ناف

 ١ 9 كفك ب ادحا همكح يف كرش الو



 ُص اقرو ةروسلا اقر ةنآلا

 مم + سا 4 ماظعلا يبح نم لاق ٠
 3 ساد 5 ا/ 6 اهأعنأ يذلا امسح لق

 ٠ فارعأ الا 0 ه5 ىتوملا جرخأ كلذك 0

 لا ا رطاق مه . روشنلا كلدكا

 ا فأ امل لقت الو ١ _الارسراء  جهه بأ
 مسا قالمإ ةسشح دالوأ اولتقت الو ١1 سنو ا ايست ءارسوالا

 ند د 5 يحوي ةيصو دعب نه ٠ سيب ع سع ءاسنلا ع

 را تود ماو نأ ٠ه  5 3١رونلا_ 5١5

 ًامرح يلإ يحوأ (بف دجأ ال لق ٠.٠ ه١1  5مس ع 1# ماع الا-

 لاثمأ الا هللا يرض كاد 3 #١ دعرلا -

 في توكسمسلا - 58 و نوملاعلا الإ اهلقعي امو

 م لحعتلا 7 لاثم الا هلل اوبرضن الف:

 ةربع مهصصق يف ناك دقل ١1١ ١ فسوب ١"

 تعدل ا سفن لكى مويلا ١  8٠سوا نمهّؤملا

 فيكلا 464 6.  ...الإ ةريك الو ةريغص ردا

 مهدالوأ اولتو نيذلا رمسخ دق ١  0-5ماعن الا 175

 ءارسرالا سعب هللا مرح ىتلا سفنلا اول د 5

 ا ةرقبلا - * "م. .. (بيلع حانج الف اقلط نواف
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